§1.
Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund
(DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser.

§ 2.
Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at
a. samle og organisere tennisklubber i Storkøbenhavn.
b. danne bindeled mellem DTF og unionens klubber.
c. varetage og fremme spillet samt klubbernes interesser.
d. forestå afholdelse af forskellige arrangementer, herunder holdturneringer, træning og
individuelle turneringer.
e. anvende unionens midler til gavn for tennisspillet.

§ 3.
Enhver tennisklub indenfor KTU’s geografiske område kan ved henvendelse til KTU’s bestyrelse
begære optagelse som medlem af unionen. Optagelsesbegæringen skal være ledsaget af et
eksemplar af klubbens love. Optagelsen skal godkendes på den førstkommende ordinære
generalforsamling.
Indmeldelse kan ske til et hvilket som helst tidspunkt, men regnes fra begyndelsen af det
regnskabsår, i hvilket indmeldelsen er sket.
Udmeldelse kan kun finde sted til udgangen af et regnskabsår, og udmeldelsen skal i skriftlig form
være bestyrelsen i hænde inden den 1. november.

§ 4.
Enhver klub skal
1) hvert år til Danmarks Idræts Forbund (DIF) indberette antallet af medlemmer opgjort
nøjagtig som foreskrevet af DIF. Indberetningen skal være foretaget senest den af DIF
fastsatte dato,
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2) indberette enhver sag om udelukkelse af spillere til unionen,
3) give meddelelse om ændringer af klubbens love/vedtægter,
4) hvert år efter klubbens generalforsamling indsende en oversigt til KTU over klubbens
bestyrelsesmedlemmer (funktion, navn, adresse, telefon samt e-mailadresse),
5) orientere KTU om større arrangementer og begivenheder i klubben.

§ 5.
Klubbernes kontingent til unionen for det kommende år fastsættes på hvert års ordinære
generalforsamling. Kontingentet for det løbende regnskabsår forfalder med halvdelen 15. maj og
resten 15. september.
Kontingentet til DTF fastsættes på DTF’s ordinære generalforsamling.
Nye klubber er kontingentfrie i det regnskabsår indmeldelsen modtages. Kontingentet er baseret på
antal medlemmer det foregående kalenderår, således som det er opgivet til DIF, jf. § 4, stk. 1.

§ 6.
Stk. 1
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, der følger af disse love, den højeste myndighed i
alle unionens anliggender.
Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling skal finde sted hvert år i februar eller marts måned dog forinden
DTF’s generalforsamling.
Stk. 3.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel ved brev og E-mail til klubberne, samt
opslag på KTU’s hjemmeside. Indkaldelsen skal angive dag, tid og sted for generalforsamlingens
afholdelse samt indeholde meddelelse om de emner, der kommer til behandling, dvs. dagsorden,
den skriftlige beretning, det reviderede regnskab, budgetforslag, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der
er på valg samt indkomne forslag.
Stk. 4.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Bestyrelsens beretning (herunder udvalgsformændenes beretninger).
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent på grundlag af et budget, der forelægges til orientering.
Indkomne forslag.
Valg af formand (på valg ulige år)
Valg af kasserer (på valg lige år).
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (2 lige år og 3 ulige år)
Valg af revisor.
Eventuelt.
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Stk. 5.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være unionsbestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen. Umiddelbart efter indsendelsesfristens udløb offentliggøres
indkomne forslag på unionens website.
Stk. 6.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel. Endvidere
kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 1 måneds varsel, såfremt mindst 3
medlemsklubber fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af den til behandling ønskede
dagsorden.
Stk. 7.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre kvalificeret flertal
er foreskrevet, jf. §§ 13 og 14. Stemmeafgivelsen sker ved håndsoprækning. Skriftlig
stemmeafgivning kan dog kræves af dirigenten og skal foretages, såfremt mindst 3 af unionens
medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.
En klub kan maksimalt besætte 2 pladser i unionens bestyrelse.
Stk. 8.
Stemmeret til generalforsamlingen har ethvert unionsmedlem og bestyrelsesmedlem.
Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves ved personligt fremmøde af en repræsentant for
den pågældende medlemsklub.
Et bestyrelsesmedlem har kun stemmeret ved personligt fremmøde.
Et unionsmedlem råder over 1 stemme for hver påbegyndt 200 aktive medlemmer, jf. 4, 1.
Et unionsmedlem, der står i restance med kontingent, har ikke stemmeret.
Stk. 9.
Hvert unionsmedlem kan deltage i generalforsamlingen med et antal repræsentanter, der svarer til
det antal stemmer, unionsmedlemmet råder over. Dog kan en klub, der som unionsmedlem råder
over mere end 1 stemme, udøve sin stemmeret ved 1 eller flere fremmødte repræsentanter, der skal
være medlemmer af den pågældende klub. En repræsentant, der repræsenterer sin klub med mere
end 1 stemme, skal inden forhandlingernes begyndelse overgive en af sin klubformand underskrevet
fuldmagtsskrivelse, der skal angive antallet af repræsenterede stemmer, til dirigenten.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden.

§ 7.
Unionen ledes af en bestyrelse, der består af 1 formand, 1 kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer,
der vælges på den årlige ordinære generalforsamling for en to-årig periode.
Formanden og kassereren vælges særskilt, således at de ikke er på valg samme år.
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Af den øvrige bestyrelse vælges i lige år 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Forslag til valg af
bestyrelsesmedlemmer skal indsendes til unionen senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Ethvert bestyrelsesmedlem skal være medlem af en af unionens klubber. Genvalg kan finde sted.
Indtræder der vakance blandt de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, kan
bestyrelsen udfylde vakancen indtil førstkommende generalforsamling, på hvilken der derefter sker
nyvalg for den resterende valgperiode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter generalforsamlingen med næstformand og
udvalgsformænd.

§ 8.
Bestyrelsen har myndighed til at træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på opfyldelsen af
de § 2 angivne formål.
Ligeledes har bestyrelsen myndighed til under iagttagelse af unionens love at udfærdige, håndhæve
og offentliggøre alle i forbindelse med stående forskrifter, regler og bestemmelser.
Endelig har bestyrelsen myndighed til at iværksætte sanktioner overfor en medlemsklub eller en
spiller, der har overtrådt unionens love eller regulativer, eller har udvist usportslig eller usømmelig
adfærd.
Sanktionen kan af den sanktionerede inden for en frist af 4 uger forelægges DTF til afgørelse.

§ 9.
Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden finder det fornødent, eller når det begæres af mindst 2
af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal så vidt muligt ske skriftligt
og med angivelse af dagsorden.
Alle sager i bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed.

§ 10.
Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres protokol over dens møder, og at der føres fuldstændig
regnskab over unionens indtægter og udgifter. Bestyrelsen kan etablere sekretariat med lønnet
personale.

§ 11.
Unionens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskab og status skal udarbejdes af kassereren snarest
muligt efter årets afslutning. Det afsluttede regnskab revideres af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor. Regnskabet skal inden udgangen af januar måned tilstilles revisoren, som i
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løbet af 2 uger skal tilendebringe gennemgangen af regnskabet og returnere det til unionen med
eventuelle bemærkninger.

§ 12.
KTU tegnes i økonomiske henseender alene af den til enhver tid valgte kasserer. I kassererens forfald
tegnes unionen af den til enhver tid værende formand.
I alle øvrige dispositioner udadtil tegnes unionen af formanden.

§ 13.
Unionen hæfter for sine forpligtelser med den af unionen til enhver tid tilhørende formue. Der
påhviler ikke unionens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse andet end, hvis dette
er særlig aftalt.

§ 14.
Til vedtagelse af ændringer af unionens love kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§ 15.
Forslag om opløsning af unionen skal forelægges for en generalforsamling. Til vedtagelse herom
kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til en ny
generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset fremmødet. En beslutning om unionens
opløsning er kun gyldig, hvis 5/6 af de repræsenterede stemmer for forslaget.

§ 16.
Eventuel tilstedeværende formue ved unionens opløsning tilfalder Dansk Tennis Forbund.

Vedtaget på generalforsamlingen den 27. februar 2014.
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