Vedtægter
For
Nykøbing F. Tenniscenter

1.
Navn, hjemsted og formål.
Den selvejende institutions navn er Nykøbing F. Tenniscenter. Dens hjemsted er Nykøbing F.
Institutionens formål er at opføre og forestå driften af en tennishal i Nykøbing F. samt at udbrede kendskab
til og færdighed i tennisspillet.
2.
Kapitalgrundlag.
Institutionen har ved stiftelsen ingen kapital.
Ledelsen af institutionen forpligter sig til at arbejde for institutionens formål og søge på forskellig måde at
fremskaffe kapital til grundlag herfor.
Nykøbing F. Kommune har ved stiftelsen givet tilsagn til leje af areal med henblik på opførelse af en
tennishal.
Institutionens medlemmer og bestyrelse har ingen personlig hæftelse for institutionens forpligtelser.
3.
Medlemmer og kontingent.
Medlemmer af Tenniscentret er de til enhver tid medlemmer af Nykøbing F. Tennisklub og IdestrupVæggerløse Tennisklub eller de som har betalt indskud i Tenniscentret.
Der kan alene opkræves kontingent i overensstemmelse med vedtagelse i tenniscentrets bestyrelse.
4.
Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed
i alle institutionens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes ved
bekendtgørelse af dagsorden i de lokale dagblade med mindst 14 dages forudgående varsel.
Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, der opfylder betingelserne i § 3 for medlemskab.
Familieindskud giver ret til 2 stemmer.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af revisorer.
Valg af revisorsuppleanter.
Eventuelt.
5.
Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær
generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 50 stemmeberettigede
medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat
over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
6.
Bestyrelse – valg
Bestyrelsen har den daglige ledelse af tenniscentret og repræsenterer denne i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter tenniscentret i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, og disse er valgt for 2 år ad gangen. På ulige år afgår 2
medlemmer og på lige år 3 medlemmer.
Genvalg kan finde sted.
7.
Bestyrelse – konstituering.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde ved valg af
formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

8.
Bestyrelse – i øvrigt.
Bestyrelsen udfærdiger et reglement, der indeholder retningslinjer for den daglige drift af tenniscentret.

9.
Tegningsret.
Tenniscentret tegnes af formand eller næstformand.
I alle sager, der angår køb og salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes tenniscentret af samtlige
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til enkeltpersoner til den daglige drift herunder tenniscentrets bankkonti.

10.
Regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet
med revisorernes påtegning.

11.
Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer.
Revisorerne skal hvert år senest i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

12.
Vedtægtsændringer.
Forslag til ændring af vedtægterne skal behandles på den ordinære generalforsamling og skal fremgå af
dagsordenen. Til vedtagelse af forslag til forandring af vedtægterne kræves dog, at 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.

13.
Opløsning.

Bestemmelser om institutionens opløsning kan kun foretages på 2 i dette øjemed særligt indkaldte
ekstraordinære generalforsamlinger.
Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte på hver generalforsamling stemmer for forslaget.
På den sidste af nævnte generalforsamlinger skal der træffes bestemmelse om, hvorledes der skal
forholdes med institutionens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal er
tilstrækkeligt.
I tilfælde af opløsning af institutionen skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i
Nykøbing F.

…………………………………………………………….

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 14. marts 2016
Nykøbing F. den 14. marts 2016

………………………………………………………………
Ole R. Johansen
Formand

……………………………………………………..
Mogens Hansen
Næstformand

……………………………………………………………..
Niels Andersen
Kasserer

………………………………………………………..
Karsten Mouritsen
Sekretær

…………………………………………………………………
Henrik Bastholm
Bestyrelsesmedlem

