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§1 Navn og hjemsted  

Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune.  

§2 Medlemmer og formål  

Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse, under 

forudsætning af, at klubbens maksimumsgrænser for medlemstal ikke overskrides. Medlemskab er først 

gældende, når indskud og kontingent er betalt. Klubbens formål er at skabe de bedste muligheder for 

udøvelse af tennisspillet og for dygtiggørelse for alle uanset alder og færdigheder, samt styrke 

sammenholdet blandt medlemmerne.  

§3 Ind- og udmeldelse  

Ind- og udmeldelse sker til klubbens medlemssekretær. Indmeldelsen er bindende til næste 1. maj.  

§4 Indskud og kontingent  

For aktive og passive medlemmer fastsættes kontingentet på den årlige generalforsamling, og 

meddelelse om beløbet udsendes til medlemmerne. Indskud erlægges forud og kun ved indgåelsen af 

nye medlemskaber. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastlægges af bestyrelsen. Ved 

indmeldelse efter den 1. august kan der reduceres i kontingentet for det pågældende år. Bestyrelsen 

kan fritage et medlem, der indgiver skriftlig motiveret ansøgning, for betaling af kontingent, dog højst 

for et regnskabsår ad gangen. I specielle tilfælde kan der gives livsvarige æresmedlemskaber, hvilket 

kræver en enstemmig bestyrelsesbeslutning.  

§5 Ikke rettidigt betalt kontingent  

Betingelse for medlemskab af Rødovre Tennisklub er tilmelding af kontingentbetaling via PBS/NETS. 

Manglende overholdelse af betalingsfrist vil medføre udmeldelse af klubben. Ved genindmeldelse på 

grund af manglende betaling betales et nyt indskud. Forfaldsdag fastsættes af bestyrelsen.  

§6 Passive medlemmer  

Passive medlemmer betaler intet indskud ved indmeldelsen. Ved overgang til aktivt medlemskab, 

betales fuldt indskud.  

§7 Spilletider for seniorer, juniorer, formiddagsspillere og gæstespillere  

Alle medlemmer på heltidsvilkår kan frit reservere baner når som helst på lige fod. Undtaget herfra er 

formiddagsspillere og gæstespillere, hvor spilletiderne fastsættes af bestyrelsen.  

§8 Generalforsamlingen  

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Den årlige 

generalforsamling afholdes i perioden 15/2 – 31/3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 

mindst 14 dages varsel ved elektronisk udsendelse til hvert medlem, samt på hjemmesiden. Med denne 

indkaldelse skal følge det reviderede regnskab. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må 

være medlem af bestyrelsen, til at lede mødet. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:  
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1. Valg af dirigent og stemmetællere.  

2. Formandens beretning om årets virksomhed og plan for det kommende år til debat og godkendelse. 

Herunder beretningen af formændene fra junior-, senior- og motionistspilleudvalgene samt 

klubhusudvalget.  

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.  

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  

5. Behandling af indkomne forslag.  

6. Fastsættelse af næste års kontingent.  

7. Valg af bestyrelsen, jf. §11.  

8. Valg af 2 revisorer eller eksternt revisionsfirma.  

9. Valg af 1 revisorsuppleant.  

10.Valg af medlemmer til junior- og senior- og motionistspilleudvalgene.  

11.Valg af suppleanter til hvert af spilleudvalgene. 

12.Valg af veteranudvalg, klubhusudvalg, informationsudvalg og festudvalg. 

13.Eventuelt.  

I indkaldelsen skal angives eventuelle indkomne forslag jf. pkt. 5. Adgang til generalforsamlingen har alle 

betalende aktive og passive medlemmer samt æresmedlemmer mod på forlangende, at fremvise gyldigt 

legitimation. Alle aktive betalende medlemmer, der er fyldt 15 år og æresmedlemmer har stemmeret. 

Forslag må for at kunne forlanges behandlet på generalforsamlingen være indsendt til klubbens formand 

senest d. 31. januar, det er tillige et krav, at forslagsstiller er til stede, eller at en tilstedeværende person 

opretholder forslaget. 

§9 Stemmeret og beslutninger ved stemmeflertal  

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, træffes 

beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Til forandring af og tilføjelser til lovene kræves det dog at 2/3 af 

de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis der fremsættes krav herom, skal afstemninger foregå skriftligt. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.  

§10 Ekstraordinær generalforsamling  

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder anledning hertil. 

Bestyrelsen har pligt at indkalde en sådan, såfremt 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer 

skriftligt forlanger det, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Indvarslingen finder sted jf. §8 og 

skal, når den sker ifølge begæring, finde sted senest 3 uger efter, at begæringen er modtaget af 

formanden.  

§ 11 Bestyrelsen mv.  

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer og 1-3 menige 

bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig 

på det førstkommende møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne 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 
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sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. Konstitueringen offentliggøres på klubbens 

hjemmeside senest den 15. april.  

§ 12 Junior-, senior- og motionistudvalgene  

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, og op til 4 medlemmer der alle vælges 

på generalforsamlingen for et år. Udvalgenes arbejdsområder og kompetence fastlægges af bestyrelsen. 

Ved afstemninger i udvalgene er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.  

§ 13 Veteran, klubhus, informations- og festudvalg  

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. Alle vælges for et år. Udvalgene vælger selv deres formand. Udvalgenes 

arbejdsområder og kompetence fastlægges af bestyrelsen.  

§14 Referater  

Over det på generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne passerede, skal der tages et referat, der for 

generalforsamlingens vedkommende underskrives af dirigenten og bestyrelsen og for 

bestyrelsesmødernes vedkommende af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referatet fra 

generalforsamlingen opslås i klubhuset inden sæsonstarten.  

§15 Indkaldelse til bestyrelsesmøder  

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde når han finder anledning dertil, eller når 3 af bestyrelsens 

medlemmer ønsker det. Han leder forhandlingerne, og i tilfælde af stemmelighed gør hans stemme 

udslaget. I formandens forfald af længere varighed indtræder næstformanden i hans sted og fungere 

som klubbens leder. Sekretæren sørger for udsendelse af skriftlig dagsorden senest 8 dage før mødet  

§16 Tegningsret  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 

halvdelen af dens medlemmer hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Klubben tegnes 

af formanden, kassereren eller ved forfald, et tredje underskriftsberettiget bestyrelsesmedlem. Ved 

økonomiske dispositioner over kr. 10.000 kræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Der 

kan kun hæves/overføres penge fra klubbens opsparingskonto ved underskrift af 2 

bestyrelsesmedlemmer: Formanden og kassereren eller ved en af disses forfald, et tredje 

underskriftsberettiget bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner udover den daglige drift, fx 

køb, salg, ansættelser, investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal det besluttes af den 

samlede bestyrelse i forlængelse af godkendte generalforsamlingsbeslutninger. 
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§17 Regnskabet  

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal på generalforsamlingen fremlægge 

driftsregnskab og status til godkendelse. Klubbens bestyrelse er ansvarlig for, at der føres et specificeret 

regnskab over klubbens indtægter og udgifter, samt en ajourført medlemsfortegnelse. Inden udsendelse 

af regnskabet til medlemmerne skal der afgives driftsregnskab og status til de generalforsamlingsvalgte 

revisorer, som skal give deres påtegning. Revisorerne kan til enhver tid forlange samtlige bilag og 

kassebeholdning forevist. Revisorerne kontrollerer, at bilagene er rigtigt udregnede, og at bilag og 

bogføringen er i overensstemmelse med hinanden, og at beholdninger og værdier er til stede. 

Bestyrelsen er berettiget til, hvis den finder det nødvendigt, at antage en statsautoriseret revisor, der 

forlods skal godkendes på generalforsamlingen. Kassererens kassebeholdning må aldrig overstige kr. 

5.000. Klubbens midler indsættes på klubbens bankeller girokonti. Kontingentindbetalinger skal indgå på 

klubbens opsparingskonto.   

§18 Eksklusion  

En enig bestyrelse kan, foruden det i §5 nævnte tilfælde, ekskludere et medlem af klubben, såfremt 

vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter og regler, eller medlemmet på særlig grov 

måde har tilsidesat sine medlemspligter. Medlemmet har krav på at blive hørt, før bestyrelsen træffer 

sin afgørelse. Den ekskluderede kan altid forlange sagen forelagt for en generalforsamling, hvor 

spørgsmålet afgøres ved simpelt flertal og hvor vedkommende har ret til at være til stede.  

§19 Karantæne  

Et flertal i bestyrelsen kan idømme karantæne, når et medlem skønnes at have udvist dårlig opførsel. 

Medlemmer af bestyrelsen og spilleudvalgene kan formene et medlem adgang til baner m.v.  

§20 Klubbens ophør  

Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på to hinanden følgende i samme anledning indkaldte 

generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum og kun, såfremt begge disse 

generalforsamlinger med 2/3 af de afgivne stemmer er for beslutningen om klubbens ophør. På 

generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens eventuelle 

aktiver skal anvendes. Beslutninger herom træffes med simpelt stemmeflertal. Disse love er vedtaget på 

generalforsamlingen den 14.11.1970, og revideret på generalforsamlingerne den 23.02.1983, 

28.02.1985, 17.02.1986, 16.02.1994, 20.02.1996, 25.02.1997, 23.02.1999, 28.02.2000, 27.02.2002, 

23.09.2003, 09.03.2004, 09.03.2011, ekstraordinær generalforsamling, 17.10.2011, generalforsamlingen 

7.03.2018, generalforsamlingen 5.03.2019 og generalforsamlingen 08.03.2022  

 

Bestyrelsen  

RØDOVRE TENNISKLUB  

08.03.2022 


