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§ 1.
Klubbens navn er HVIDOVRE TENNIS. Klubbens hjemsted er Hvidovre Kommune.

§ 2.
Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke tennis.

§ 3.
Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kontor. Klubben er berettiget til at opkræve et
indmeldelsesgebyr. Størrelsen fastsættes hvert år af generalforsamlingen for det kommende år.

§ 4.
Medlemsåret løber fra den 1. januar til den 31. december. Udmeldelse skal ske ved skriftlig
besked til klubben.

§ 5.
Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det kommende
år. Kontingentet forfalder til betaling den 1. april og skal være indbetalt, inden spil på banen
begyndes.
Bestyrelsen kan fastsætte en sidste rettidig dato for indbetaling samt følger af for sen indbetaling,
herunder opkrævning af gebyr for rykning.

§ 6.
Gyldig kvittering for indbetaling for den indeværende sæson giver adgang til spil på banerne.
Kvittering skal forevises efter anmodning af et medlem af bestyrelsen eller Hvidovre Stadions
personale.
Er et medlem i restance med betaling af turneringsafgift eller anden skyld, kan deltagelse i
turneringer eller øvrige arrangementer samt booking af baner ikke ske, før restancen er betalt.
Bestyrelsen er berettiget til at opkræve et gebyr for rykning, ligesom videre medlemskab af
klubben kan betinges af, at restancen betales.
Udviser et medlem usportslig eller usømmelig optræden, kan bestyrelsen ikende vedkommende
karantæne i et nærmere bestemt tidsrum. Ved manglende betaling af kontingent, kan bestyrelse
vælge at betragte det som udmeldelse.
Medlemmer, der modarbejder klubbens interesser, kan på en generalforsamling ekskluderes af
klubben, dog kun, såfremt mindst 2/3 stemmer for.
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§ 7.
De nærmere regler for reservation af baner fastsættes af bestyrelsen.
Ved træning eller kampe, der af klubben eller unionen arrangeres på klubbens baner, har
bestyrelsen ret til at reservere baner i fornødent omfang. Sådan reservering skal ske med længst
muligt varsel.
I ganske særlige - f.eks. ved udsættelse af en holdkamp som følge af regn - kan bestyrelsen
overtegne en reserveret banetime. Vedkommende, som har reserveret banen, skal i så fald om
muligt underrettes telefonisk herom.

§ 8.
Klubbens ledelse varetages af bestyrelsen med følgende sammensætning, opgaver og valg:
Bestyrelsen repræsenterer klubben udadtil overfor såvel de kommunal som sportspolitiske
samarbejdspartnere og indadtil.
Derudover er bestyrelsen ansvarlig for kontakten til de administrative kommunale organer og
den overordnede koordinering af medlemsarrangementer.
Bestyrelsen skal ved første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling udpege det
eller de bestyrelsesmedlemmer der tildeles ansvaret for ovennævnte opgaver.
Bestyrelsen fastsætter klubbens politikker. I situationer hvor der ikke er defineret andet i
vedtægter eller politikker, er DTF's og DIF's politikker og retningslinjer i nævnte rækkefølge
gældende.
Formanden vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Formanden repræsenterer
klubben og fører tilsyn med medlemmer af bestyrelsen inden for deres specialopgaver samt
påtaler eventuelle mangler eller misbrug.
Næstformanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen i alle lige årstal.
Næstformanden er formandens stedfortræder i enhver retning.
Kassereren vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen i alle ulige årstal. Kassereren
indkasserer klubbens indtægter og afregner udgifter i forbindelse med klubbens drift samt fører
regnskab over klubbens midler, ligesom han er ansvarlig for medlemskartotekets ajourføring.2
medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen 2 år ad gangen, 1 i lige og 1 i ulige år.

§ 9.
Bestyrelsen nedsætter udvalg/arbejdsgrupper ad hoc.

§ 10.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
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Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af marts måned med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af sekretær.
3. Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Forelæggelse af budget til godkendelse samt forslag til fastsættelse af kontingent.
6. Forelæggelse af bestyrelsens politik for følgende områder:
Klubbens ungdomspolitik
Klubbens træningspolitik
Klubbens politik for turneringsdeltagelse.
Kandidater til bestyrelsesposter er berettiget til under dette punkt at fremlægge deres politik.
7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest
den 15. januar og offentliggøres på klubbens hjemmeside sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
8. Valg af bestyrelse.
a. Valg af formand, jfr. § 8.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 8.
c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valget af 2 bestyrelsessuppleanter gælder for 2 år ad gangen, Jfr § 8.
Er en bestyrelsespost i årets løb blevet besat med en suppleant, skal der på den første
ordinære generalforsamling foretages nyvalg til den pågældende bestyrelsespost.
d. Valg af revisorer og revisorsuppleanter, jfr. § 15.
9. Eventuelt.
Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på
klubbens hjemmeside, ved opslag på klubbens opslagstavle(r) samt ved email til klubbens
medlemmer. Indkaldelsen indeholder en specificeret dagsorden samt det reviderede regnskab og
evt. indkomne forslag. Bestyrelsen opfordres til på tilsvarende vis i december at
forhåndsadvisere om påtænkt(e) dato(er) for generalforsamlingen samt fristen for indkommende
forslag.
Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde
og stemmeafgivningen i overensstemmelse med klubbens love.
Stemmeberettiget er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 15 år på datoen for generalforsamlingen,
og som ikke er i restance med kontingent eller andet.

5

Valgbar til poster i bestyrelse m.v. jfr. § 10 pkt. 8 er ethvert aktivt seniormedlem. Ønske om
opstilling til bestyrelsen skal være bestyrelsen skriftligt i henne senest 8 dage før
generalforsamlingen. Er et medlem ikke til stede på generalforsamlingen, er vedkommende dog
valgbar, når der foreligger et skriftligt tilsagn om opstilling til en bestemt tillidspost.
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog bortset fra vedtagelse af
lovændringer, § 11, samt eksklusion af medlemmer, § 6.
Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme alene afgive
stemme i henhold til én fuldmagt. Stemmeafgivning skal foregå skriftligt, når blot ét medlem
forlanger det.
Regnskab og budget (også for tidligere år) samt øvrige bilag kan altid findes på hjemmesiden.
Referat udsendes kort efter generalforsamlingen via email til klubbens medlemmer, ligesom det
sættes på hjemmesiden.
§ 11.
Til vedtagelse af lovændringer kræves, at mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer
er til stede eller har afgivet fuldmagt, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.
Er der ikke mødt 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer enten personligt eller ved fuldmagt,
men mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsenterede stemmer er for ændringen, skal bestyrelsen
straks indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest 1 måned efter
den ordinære generalforsamling. Her kan forslag vedtages uden hensyn til antallet af fremmødte,
når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for lovændringen.

§ 12.
Bestyrelsen kan når som helst indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages
varsel ved offentliggørelse på klubbens hjemmeside samt ved opslag på klubbens
opslagstavle(r), indeholdende specificeret dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/5 af de stemmeberettigede
medlemmer fremsætter begæring herom. Sådan begæring skal fremsættes skriftligt til klubbens
formand med oplysning om, hvad der ønskes behandlet, og generalforsamlingen skal afholdes
senest 1 måned efter begæringens modtagelse.
I tilfælde af formandens blivende vakance skal bestyrelsen uopholdeligt indkalde til
ekstraordinær generalforsamling til valg af ny formand.

§ 13.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder anledning dertil, og skal afholdes, når
mindst 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 2 dages
varsel.
Når et bestyrelsesmøde er lovligt indkaldt, er bestyrelsen beslutningsdygtig uanset de mødendes
antal. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udfaldet.
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Bestyrelsen er berettiget til at afholde alle normalt forefaldende udgifter i forbindelse med
klubbens drift. Køb, pantsætning eller realisation af fast ejendom, optagelse af lån og lignende
kan dog kun ske efter forudgående godkendelse af en generalforsamling.
Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen, dog kan formand og kasserer hver for sig
alene tegne foreningen for beløb op til kr. 35.000,00.
Alle bestyrelsesposter er ulønnede. Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage lønnet medhjælp.

§ 14.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 15.
Klubbens regnskaber gennemgås af 2 revisorer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad
gangen, således at 1 afgår i lige årstal og 1 i ulige årstal. Endvidere vælges 2 revisorsuppleanter
for ét år ad gangen.
Senest den 20. januar sender bestyrelsen årsregnskabet til revisorerne. Revisorerne tilbagesender
senest den 1. februar regnskabet i revideret stand for underskrift af formanden og kassereren.
Revisorerne har adgang til at foretage uanmeldt revision når som helst de finder anledning dertil.

§ 16.
Bestemmelse om klubbens opløsning eller forandring af dens formål kan kun træffes på en i
dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være personligt til stede, og
mindst 5/6 af de afgivne stemmer skal være for forslaget.
Er der ikke mødt mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer, indkaldes straks til en
ny generalforsamling, som skal afholdes senest 1 måned efter. Her kan forslaget vedtages uden
hensyn til antallet af fremmødte, når mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for. Under
behandlingen tages bestemmelse om realisation af klubbens ejendom og inventar samt om
anvendelse af dens formue.
Vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 5. september 1950 med senere ændringer,
senest den 14. maj 2018.

