TIK tennis
VEDTÆGTER
KLUBBENS NAVN
§1
Klubbens navn er TIK tennis med hjemsted i HøjeTaastrup kommune.

KLUBBENS FORMÅL OG TILKNYTNING
§2
Klubbens formål er at fremme interessen for tennissporten for alle aldersgrupper og skabe de bedste
muligheder for udøvelsen af tennisspillet, samt at styrke sammenholdet blandt medlemmerne.
§3
Klubben er en afdeling af Taastrup Idræts Klub ( TIK ) og derfor forpligtet af og har rettigheder i henhold
til hovedforeningens vedtægter
Klubben er medlem af Tennis Øst (SLTU) under Dansk Tennis Forbund og overholder disse
organisationers retningslinier og bestemmelser.

MEDLEMSKAB, UDMELDELSE OG EKSKLUSION
§4
Klubben optager enhver der søger optagelse, under forudsætning af, at klubbens maksimum grænser for
medlemstal (80 medlemmer pr. bane) ikke overskrides.
Indmeldelsen sker ved oprettelse af profil på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til klubbens
kasserer. Medlemskab opnås, når kontingentet er betalt.
§5
Bestyrelsens forslag til kontingenter for det igangværende regnskabsår skal fremgå af budgettet, der
forelægges til orientering på den ordinære generalforsamling.
§6
Udmeldelse af klubben kan ske ved sletning af profil på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til
klubbens kasserer senest den 31. marts i det igangværende regnskabsår.
Manglende betaling af kontingent vil efter rykkerprocedure medføre eksklusion af klubben.
Såfremt der er andre forhold som giver anledning til eksklusion, skal det ske ved at mindst 2/3 af
bestyrelsens medlemmer har stemt for.

Eksklusionen kan på begæring af medlemmet ankes til den førstkommende ordinære generalforsamling
for TIK til endelig afgørelse jfr. § 5.3 i TIK’s vedtægter godkendt 31. marts 2008.

BESTYRELSE OG UDVALG
§7
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer og 1 suppleant
.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med følgende ansvarsområder:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Seniorer
Ungdom
Klubhus og baner
Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år. Medlemmerne kan genvælges.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen holder møder efter behov evt som elektroniske møder. Når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
kræver det, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde inden for 14 dage.
Dagsorden til bestyrelsesmøderne skal udsendes skriftligt til bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmer inklusive formanden eller
næstformanden er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens
forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Bestyrelsen skal være repræsenteret i alle nedsatte udvalg.
Bestyrelsen fastlægger ved udvalgets nedsættelse de opgaver, som udvalget skal løse samt fastlægger
retningslinjer for udvalgets opgaver.

REGNSKAB OG REVISION
§8
Regnskabsåret er fra d. 1. januar til 31. december.
Regnskabet for det afsluttede regnskabsår skal forelægges den ordinær generalforsamling til
godkendelse og være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer.
Revisorerne og suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

GENERALFORSAMLING
§9
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts
måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse sker ved mail til de medlemmer, der har oplyst en mailadresse til klubben, ved opslag på
klubbens hjemmeside samt opslag på klubbens opslagstavler i Taastrup Idrætshaller.
Årsregnskab for det afsluttede regnskabsår vedlægges indkaldelsen eller eftersendes senest 7 dage før
generalforsamlingen
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest den
1. februar og udsendes sammen med dagsordenen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent samt mindst to stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år til
orientering.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen.
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
8. Eventuelt.
§ 10
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen, til at lede mødet. For at
afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig fremmøde. Medlemmer under 16 år har ikke
stemmeret.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning ske skriftligt, hvis tre medlemmer ønsker
det. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisorer og revisorsuppleant skal altid ske skriftligt,
såfremt der er opstillet flere kandidater end der skal vælges.
Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen som underskrives af dirigenten. Referatet offentliggøres
på hjemmesiden
§ 11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af bestyrelsen, når
mindst 1/10 af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter krav herom med angivelse af
dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse.
Indkaldelse sker med samme frist og på samme måde som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling
jvf. § 9 og referat offentliggøres jvf. § 10

TEGNINGSRET

§ 12
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner, der ligger udover den daglige
administration, kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer eller tre bestyrelsesmedlemmer i
forening. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog
generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen fastsætter klubbens ordens- og banetegningsregler.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 13
Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er
mindre end 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer til stede på generalforsamlingen og mindst
2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringen, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, jf. § 11. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for
forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

KLUBBENS OPLØSNING
§ 14
Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på særskilt indkaldt generalforsamling. Det kræves, at
der til denne generalforsamling er mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer til stede. For
forslagets vedtagelse kræver tillige, at 5/6 af de afgivet stemmer er for forslaget. Er mindre end 1/2 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer til stede på generalforsamlingen og mindst 5/6 af de de
fremmødte stemmer for klubbens opløsning, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, jf. § 11, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor
mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Klubbens aktiver tilfalder TIK afgørelse jf. § 4.12 i TIK’s vedtægter godkendt 31. marts 2008.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamlingen den 3. april 2019

