
Bilag 1. FPræcisering af forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §§ 7 

og 11-13  

 

Spilletider for seniorer, juniorer, formiddagsspillere og gæstespillere 

Nuværende § 7:  

Spilletider for juniorer er begrænset til før kl. 17.00, lørdage og søn- og helligdage undtaget. I særlige 

tilfælde kan bestyrelsen dispensere herfra. 

Spilletider for formiddagsspillere og gæstespillere fastsættes af bestyrelsen. 

 Forslag til ny § 7:  

Juniorer kan ikke booke baner efter kl. 18:00, lørdage samt. søn- og helligdage undtaget. I særlige tilfælde 

kan bestyrelsen dispensere herfra. Spilletider for formiddagsspillere og gæstespillere fastsættes af 

bestyrelsen. Der er ingen begrænsninger for seniorspillere.  

Bestyrelsen mv.  

Nuværende § 11:   

Klubbens anliggender ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand, en kasserer og en 

sekretær, samt formændene for junior-, senior- og motionistudvalgene. Alle vælges direkte på 

generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne, der skal have myndighedsalder og være medlem af 

klubben, vælges for 2 år ad gangen, således at formand, kasserer, formand for juniorudvalget og formand 

for motionistudvalget afgår i lige år, og næstformand, sekretær og formand for seniorudvalget afgår i ulige 

år. I tilfælde af afgang blandt bestyrelsesmedlemmerne supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste 

generalforsamling, hvor et egentlig nyvalg finder sted. Hvis afgangen fra bestyrelsen er formanden for et af 

spilleudvalgene, kan udvalget udpege en blandt sine medlemmer som formand. Den udpegede indtræder i 

bestyrelsen indtil et endeligt valg ved den førstkommende ordinære generalforsamling.   

Forslag til ny § 11: 

Klubbens anliggender ledes af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer og 1-3  

menige bestyrelsesmedlemmer. Formanden og 4-6 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges direkte på 

generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende møde efter generalforsamlingen.  

Bestyrelsesmedlemmerne , der skal have myndighedsalder og være medlem af klubben, vælges for 2 år ad 

gangen, således at formand og halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, og den anden 

halvdel afgår i ulige år. I tilfælde af afgang blandt bestyrelsesmedlemmerne supplerer bestyrelsen sig selv 

indtil næste ordinære generalforsamling., hvor et egentlig nyvalg finder sted. Bestyrelsen konstituerer sig 

efter generalforsamlingen og fordeler selv rollerne. Formanden kan dog ikke også påtage sig kassererrollen.   

Konstitueringen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 15. april.  

  



Junior-, senior- og motionistudvalgene 

 

Nuværende § 12:   

Til at forestå turneringer, holdkampe o.l. samt al træning og øvrige arrangementer vælges et senior-, et 

junior- og et motionistudvalg. Hvert udvalg består af en formand, der tillige er medlem af bestyrelsen, samt 

4 medlemmer. Udvalgenes medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at formændene afgår som 

anført i § 11 sammen med et af medlemmerne, mens de 3 øvrige medlemmer afgår året efter. Udvalgenes 

arbejdsområder og kompetence fastlægges af bestyrelsen. Ved afstemninger i udvalgene er formandens 

stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.   

Forslag til ny § 12:  

Til at forestå turneringer, holdkampe o.l. samt al træning og øvrige arrangementer vælges et elite/ 

juniorudvalg, et motionistudvalg og et klubhusudvalg. Hvert udvalg består af et bestyrelsesmedlem, samt 2-

4 medlemmer. Elite-/junior- og motionistudvalgene vælger selv deres formænd, og medlemmerne vælges 

for 2 år ad gangen, mens bestyrelsesmedlemmet er født formand for klubhusudvalget. Halvdelen af 

medlemmerne afgår i lige år, mens de øvrige medlemmer afgår året efter. Udvalgenes arbejdsområder og 

kompetence fastlægges af bestyrelsen. Ved afstemninger i udvalgene er formandens stemme afgørende i 

tilfælde af stemmelighed.  

Veteran, klubhus, informations- og festudvalg 

Nuværende § 13:   

På generalforsamlingen vælges et veteranudvalg, et klubhusudvalg, et informationsudvalg og et festudvalg. 

Antallet af medlemmer i de enkelte udvalg fastsættes ved valget og kan variere, men intet udvalg kan bestå 

af mere end 5 medlemmer. Udvalgene vælger selv deres formand, men klubbens næstformand er født 

formand for klubhusudvalget. Udvalgenes arbejdsområder og kompetence fastlægges af bestyrelsen.  

Forslag til ny § 13:  

På generalforsamlingen vælges et veteranudvalg, et informationsudvalg og et festudvalg. Antallet af 

medlemmer i de enkelte udvalg fastsættes ved valget og kan variere, men intet udvalg kan bestå af mere 

end 5 medlemmer. Udvalgene vælger selv deres formand. Udvalgenes arbejdsområder og kompetence 

fastlægges af bestyrelsen. 


