Motivation for vedtægtsændringer
Der er flere faktorer der gør sig gældende i bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.





Flere elementer begrænser klubben i dens virke
Udvidelsen af klubben til også at omfatte padel
Tydeliggøre hvem og hvordan klubben tegnes
Et ønske om en generel opdatering og samtidig ændret og mere logisk rækkefølge af paragrafferne

Det vedlagte forslag, er derfor på mange områder forskelligt fra de gældende vedtægter, hvorfor vi i det efterfølgende vil uddybe motivationen. Samtidig er det vigtigt at præcisere, at for
mange af ændringerne, er det mere ændring af form, end af indhold, hvor formålet er at skabe en strømlinet struktur i opbygningen. Generelt har alle paragraffer navn/overskrift.

Forslag til ny lovtekst

Motivation for ændring

§1. Navn
Klubbens navn er Nyborg Tennis- og Padelklub, med undernavnene Nyborg Tennisklub og
Nyborg Padelklub, og er stiftet i 1907. Klubben er hjemmehørende i Nyborg Kommune.

Navneændring
Opdeling, rækkefølge og struktur

§ 2. Formål
Tilføjelse af formål ift. padel
Klubben har til formål at udbrede interessen for tennis og padel og give bedst mulige forhold
Opdeling, rækkefølge og struktur
for udøvelsen af disse idrætter. Klubben er medlem af relevante forbund og medlemmerne
er underkastet de amatørregler og bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.

§3. Indmelding
Indmeldelse sker på hjemmesiden med opgivelse af navn, adresse og fødselsdato. Der opkræves et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr.

Opdeling, rækkefølge og struktur
Tidligere krav om CPR-nr slettet.

§4. Udmelding
Flytning og eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til kontingentkassereren senest 1. marts
for at have virkning for vedkommende år.

Opdeling, rækkefølge og struktur
Elementer fra to tidligere paragraffer samlet i én, samt tilføjelser

Eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende
handler til skade for foreningen, overtræder klubbens vedtægter og andre regler, eller såOpdeling, rækkefølge og struktur
fremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har
medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende Generalforsamling,
og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En Generalforsamlings beslutning
om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.
Ved udmeldelse/eksklusion sker ingen refusion af betalt kontingent.

§5. Kontingent
Kontingent fastsættes - og er gældende for - ét år ad gangen, på den årlige generalforsamling Præcisering af hvordan kontingentet fastsættes og hvornår det er gældende.
og opkræves forud. Kontingentet fastsættes med udgangspunkt i den almindelige prisudvikling.
Tidligere beskrivelse af kontingenttyper: ’Junior under 18 år. Senior på og over 18 år. FamilieÆresmedlemmer, som udnævnes på generalforsamlingen, er kontingentfrie.
maximum og Passive.’ er unødig begrænsende. Kontingenttyper kan være afhængig af tid,
medlemssammensætning, fokusområder oa. Dette er derfor fjernet.
Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte og opkræve betaling gældende for halspillere,
samt betaling for gæstespillere.
Opdeling, rækkefølge og struktur
Bestyrelsesmedlemmer, inklusive kontingentkasserer, er kontingentfrie.
Tilføjelse: Kontingentkasserer
Hvis et medlem ikke har betalt kontingent til den af bestyrelsen fastsatte dato, vil medlemmet blive spærret i klubbens booking-system. Medlemmet opkræves igen kontingent - denne
gang med et af bestyrelsen fastsat rykkergebyr. Sker der ikke betaling inden for den nye frist,
udmeldes medlemmet af klubben. Medlemmet kan optages på ny, hvis der er plads og mod
betaling af indmeldelsesgebyr.

§6. Ordinær generalforsamling

Ændring af tidsfrister vedr. bekendtgørelse af generalforsamling, og modtagelse af forslag til
denne.
Generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed, er beslutningsdygtig uden hensyn
Lagt til at bekendtgørelsen i tillæg til direkte henvendelse, også skal lægges på klubbens
til fremmødtes antal. Generalforsamlingen holdes hvert år i oktober. Bekendtgørelse sker i
hjemmeside.
dagspressen eller ved direkte henvendelse til medlemmerne med mindst 14 (fjorten) dages
varsel, samt opslag på klubbens hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles formanden mindst 10 (ti) dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Ændring af dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:
Det tidligere ’Formanden aflægger bestyrelsens beretning’, samt ’Kassereren aflægger revideret regnskab’ er unødige begrænsninger. Bestyrelsen vælger selv hvem der fremlægger.
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Tilføjelse af ’Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år’. Det skal ikke
3) Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år
være muligt for bestyrelsen at vælge at ikke fremlægge budget.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Samling af alle valg under et punkt, samt struktur og fremgangsmåde ift. dette.
5) Behandling af indkomne forslag
Tidligere punkt ’7) Valg af spilleudvalg og suppleant’ udgår. Dette er en unødig begrænsning.
6) Fastsættelse af kontingent
Det er bestyrelsens beslutning, hvorvidt den ønsker at nedsætte, og evt. sammensætningen
7) Valg
af, udvalg, herunder spilleudvalg. Behovet for udvalg kan skifte ift. tid, medlemssammensæta) Valg af Formand i lige år/Kasserer i ulige år
ning, fokusområder mv, hvilket gør det uhensigtsmæssigt at medtage valg af medlemmer til
c) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i lige år/to bestyrelsesmedlemmer i ulige år
udvalg i vedtægterne.
d) Valg af to suppleanter
e) Valg af to revisorer og én suppleant
8) Eventuelt
Afstemning/beslutning

Opdeling, rækkefølge og struktur

Til beslutning/valg kræves simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer, at 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer for.
Kun medlemmer over 15 (femten) år har stemmeret og er valgbare. Valgbare til bestyrelsen
og revisorer er dog kun aktive medlemmer over 18 (atten) år. Valgbarhed er betinget af personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde.

Præcisering. Tidligere ’Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt’.

§7. Ekstraordinær generalforsamling

Opdeling, rækkefølge og struktur

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 (otte) dages varsel. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til en sådan, såfremt 1/4 af klubbens stemmeberettigede
medlemmer fremkommer med skriftligt motiveret krav herom.

§8. Bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 (syv) medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Formand og kasserer vælges ved en særlig afstemning, således at formanden vælges på lige år og kassereren på ulige år. Hvert andet år afgår henholdsvis 2 (to) og 3 (tre) medlemmer af bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig. På den årlige generalforsamling vælges endvidere 2 (to) suppleanter
til bestyrelsen, 2 (to) revisorer og 1 (én) revisorsuppleant for ét år ad gangen. Genvalg kan
finde sted.

Præcisering af hvordan valg af formand og kasserer, samt øvrige medlemmer vælges ift. lige/
ulige år
Tidligere ’Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, sekretær, spilleudvalgsformand, ungdomsformand og festorganisator.’ er en unødig
begrænsning. Bestyrelsesposternes ansvarsområder kan skifte ift. tid, medlemssammensætning, fokusområder mv.

Bestyrelsen udpeger en kontingentkasserer, som ikke samtidig behøver at være medlem af
bestyrelsen. Bestyrelsen har den fulde myndighed på klubbens vegne og er alene ansvarlig
over for generalforsamlingen.

Opdeling, rækkefølge og struktur

Bestyrelsen ikke afhænde fast ejendom uden generalforsamlingens tilslutning.

Tidligere sammensat setning, opdelt for at præcisere hvad bestyrelsen ikke kan.

§9. Repræsentant i Nyborg Idræts- & Fritidscenter
Klubben har én repræsentant i den selvejende institution Nyborg Idræts-& Fritidscenter. Den Det tidligere ’Den til enhver tid siddende formand besætter automatisk denne plads.’ er en
til enhver tid siddende formand besætter automatisk denne plads, som dog kan besættes af unødig begrænsning. Det er op til bestyrelsen at finde den bedst egnede.
et af bestyrelsen udpeget medlem.

§10. Regnskabsår
Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.
Bestyrelsen skal, senest 15. oktober, afgive driftsregnskab og status til revisorerne, som efter Præcisering af hvordan processen omkring revision foregår, samt at det godkendte regnskab
skal offentliggøres på klubbens hjemmeside.
deres påtegning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Opdeling, rækkefølge og struktur
Regnskabet offentliggøres på klubbens hjemmeside (for medlemmer).

§11. Forretningsorden og prokura

Nyt punkt

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens handlemuligheder og –begrænsninger er ikke fyldestgørende beskrevet i det
tidligere. Den siddende bestyrelse har udarbejdet forudsætninger og godkendelsesproceduBestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvor iblandt
rer/prokura der dækker samtlige økonomiske dispositioner der ikke er dækket af beslutninformanden eller næstformanden er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden
ger taget på generalforsamlingen. Disse lever op til forudsætningerne beskrevet i denne pai dennes sted. Der skrives referat af bestyrelsens møder, som efter godkendelse gøres tilgænragraf.
gelig for klubbens medlemmer på hjemmesiden.
Klubben tegnes af formanden.
Økonomiske dispositioner besluttes enten ved beslutning på generalforsamling, som del af
det af generalforsamlingen godkendte budget, eller bestyrelsesgodkendt prokura. Af den
bestyrelsesgodkendte prokura skal det dog fremgå at det som minimum kræver underskrift
af formand og ét yderligere bestyrelsesmedlem. Enhver ændring til prokura, skal meddeles
medlemmerne skriftligt og særskilt, og gøres tilgængelig for klubbens medlemmer på hjemmesiden.

§12. Anlæggets benyttelse

Bestyrelsen fastsætter et reglement for anlæggets benyttelse, som medlemmerne er pligtige Tilføjelse af at reglerne fremgår på klubbens hjemmeside.
til at følge. Reglementet er tilgængelig på hjemmesiden for klubbens medlemmer.

§13. Klubbens ophør
Klubbens ophør kan kun besluttes på en i den anledning indkaldt generalforsamling, såfremt
1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og 2/3 af disse stemmer for.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til
en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal,
uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På samme generalforsamling træffes bestemmelse om, hvorledes klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal fordeles. Dette sker ved simpelt stemmeflertal. Ved opløsning tilfalder klubbens midler Nyborg kommune til brug for idrætslige formål for børn og unge i kommunen, dog fortrinsvis foreninger med samme formål som den opløste forening.

Præcisering af processen der følges ved klubbens ophør, som tidligere fremstod ufuldstændig
og i mange tilfælde ikke nødvendigvis realiserbar.

