VEDTÆGTER FOR SVANEKE TENNISKLUB (senest ændret d. 02.04.2022)
1. Klubben er en forening ved navn Svaneke Tennisklub. Dens hjemsted er Svaneke.

2. Klubbens formål er at fremme tennisspillet i Svaneke.

3. Klubben er gennem Sjællands Tennis Union, Bornholmskredsen, medlem af Dansk

Tennisforbund under Dansk Idræts Forbund og er dermed underkastet de amatørregler og
bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.

4. I klubben kan optages enhver tennisinteresseret person, enten som aktivt eller passivt

medlem, for så vidt vedkommende er amatør.
Medlemskabet kan i øvrigt kun opretholdes, hvis kontingent er betalt inden for den af
bestyrelsen fastsatte tidsfrist, som vil fremgå af kontingentopkrævningen. Bestyrelsen kan
efter omstændighederne dispensere herfra.

5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Adgang til denne har ethvert medlem, men stemmeret har kun aktive medlemmer, der er
fyldt 16 år. Stemmeafgivning kan ikke udøves ved fuldmagt. Afstemning fortages ved
håndsopretning, såfremt der ikke fremsættes indsigelse herimod.
Generalforsamlingen afgør med simpel majoritet de forslag, som i overensstemmelse med
dagsordenen måtte foreligge.Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet blandt de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Endvidere kræver opløsning af foreningen ligeledes 2/3 majoritet som ved
vedtægtsændringer. Vedtages opløsning på en ekstraordinær generalforsamling, har
beslutningen kun gyldighed, hvis den efterfølgende ordinære generalforsamling bekræfter
opløsningen. Bestyrelsen fører protokol over det på generalforsamlingen passerede.
6. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende

dagsorden:

1. Valg af dirigent og sekretær.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtændringer.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
7. Valg af (mindst) 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 1 revisor.
9. Valg af 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være formanden subsidiært
næstformanden i hænde senest 1 uge før afholdelsen.
7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10

stemmeberrettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen kræver dette. I sidstnævnte
tilfælde skal den dagsorden, som ønskes behandlet, være angivet i henvendelsen. Den
ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at bestyrelsen har
modtaget begæringen.

8. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse foretages

skriftligt eller gennem annonce i et bornholmsk dagblad. Dagsordenen skal fremgå af
indkaldelsen.

9. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der af sin midte vælger en formand, en

næstformand og en kasserer.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden ønsker det, eller hvis mindst 2
bestyrelsesmedlemmer overfor formanden eller næstformanden fremsætter ønske herom.
I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsesmøde afholdes senest 2 uger efter begæringens
fremsættelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medllemmer, herunder formanden eller
næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpel majoritet. Ved stemmelighed
er formandens henholdsvis næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelse fører en protokol, hvori vedtagne beslutninger indføres. Medlemmer, der har
stemt imod, har krav på at få dette ført til protokols. Prtotokollen underskrives af de
medlemmer, der har deltaget i det møde, hvor beslutningen blev truffet.

Bestyrelsen vælger klubbens repræsentant i Unionens generalforsamling og møder.

10. Klubben tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Optagelse af lån, men eller uden pant, kræver samtykke fra den samlede bestyrelse.
Erhvervelse og afhændelse af fast ejendom kræver en generalforsamlings godkendelse.
Dokumenter, som udstedesi forbindelse hermed, skal underskrives af den samlede
bestyrelse.

11. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren udarbejder årsegnskabet, som skal

være færdigt til revision senest 3 uger inden generalforsamlingen.

12. I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens midler efter bestyrelsens skøn komme

idrætten i Svaneke til gode.

Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamlinger
d. 09.06.2001, 16.07.2001 og 02.04.2022.

