Vedtægter for Aabenraa Tennisklub
§1- Navn
Klubbens navn er Aabenraa Tennisklub og er stiftet den 8.juli 1921. Klubbens hjemsted er Aabenraa
kommune.
§2- Formål
Klubbens formål er at fremme tennissporten og give medlemmerne bedst mulig adgang til at dyrke denne
sport samt styrke sammenholdet blandt medlemmerne.
§3- Medlemmer
1. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig disse vedtægter. Som
støttemedlemmer kan optages enhver.
2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når medlemmet ikke betaler sin kontingent eller bestyrelsen i
øvrigt finder grund til udelukkelse. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende
generalforsamling.
§4- Kontingent
Klubbens kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen for et år ad gangen.
Undlader et medlem at betale kontingent inden for en af bestyrelsen fastsat frist, kan medlemmet
ekskluderes. Optagelse på ny kan kun ske mod betaling af restancen.
§5- Gæster
Medlemmer kan vederlagsfrit medtage gæster, der har bopæl uden for en radius af 20 km fra Aabenraa
kommune og som er medlem af en tennisklub under Dansk Tennisforbund.
§6- Ordinær generalforsamling
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i september/oktober
og er indkaldt med mindst 8 dages varsel via annoncering på hjemmesidens forside, som er
offentligt til alle, samt via mail invitation til alle medlemmer og opslag i klubhus.
2. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage
før generalforsamlingens afholdelse.
3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

4. på generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog
kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne
gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§7- Dagsorden for den ordinære generalforsamling
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
3. forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. behandling af forslag.
5. Valg af
a. Bestyrelsesmedlemmer, se pkt. 9, vælges for 2 år.
b. 2 suppleanter. Vælges for 1 år
c. 1 revisor. Vælges for et år
d. 1 revisorsuppleant. Vælges for et år.
6. Eventuelt.
§8- Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når
mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer skriftligt stiller krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den
skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.
§9- Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen,
og hvoraf 2-3 vælges i lige år og 3-4 i ulige år. Genvalg kan finde sted.
1. Ethvert medlem af klubben, som er myndig (over 18 år), er valgbar til bestyrelsen.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
3. Formanden er klubbens daglige leder og indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder anledning
hertil eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og udpege aktivitetsansvarlige for klubbens aktivitetsområder
efter behov blandt klubbens medlemmer.

§10- Vedtagelser i bestyrelsen
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen, herunder formand eller
næstformand, er til stede. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af de fremmødte
bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§11- Tegner bestyrelsen
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt
optagelse af lån af den samlede bestyrelse.
§12- Beslutningsprotokol
Der føres protokol over vedtagne beslutninger i bestyrelsen. Protokollen godkendes af bestyrelsen – senest
ved næste møde.
§13- Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og senest den 1. april afgiver bestyrelsen driftsregnskab og
status til revisorerne.
§14 – Hæftelse
1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben
indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med sin formue.
2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over
kontingentet.
3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen
art.
§15- Opløsning af foreningen
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger
stemmer herfor (se indkaldelse §6 og §8).
2. Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder foreningens formue Samvirkende Idrætsklubber i
Aabenraa.
§16- Ikrafttræden
Vedtægterne træder i kraft ved vedtagelsen og afløser vedtægterne vedtaget den 27. maj 2001.
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6. oktober 2009.

