Vedtægter for Haarlev Tennis Klub pr. 7. juni
2021

§ 1.
Navn
Klubbens navn er Haarlev Tennis Klub med hjemsted på adressen Haarlev Mark 6A, 4652
Haarlev i Stevns Kommune.
§ 2.
Formål
Klubbens formål er at skabe de bedste muligheder for udøvelse af tennisspillet og mulighed
for dygtiggørelse for alle, uanset alder og færdigheder, samt styrke sammenholdet mellem
klubbens medlemmer.
Alle indtægter, herunder indtægter som stammer fra medlemmernes frivillige og
vederlagsfrie deltagelse i arrangementer i og uden for klubben, skal som helhed og
ubeskåret anvendes til opfyldelse af klubbens vedtægtsmæssige formål. Der vil således
aldrig kunne ske udlodning til andet formål, ligesom der aldrig vil kunne ske udlodning til
enkeltpersoner.
I det omfang indtjente midler ved et regnskabsårs udløb ikke fuldt ud er anvendt til
vedtægtsmæssige formål, skal de hensættes i regnskabet til sådan senere anvendelse.
§ 3.
Organisation
Klubben er medlem af Sjællands Tennis Union under Dansk Tennis Forbund og undergivet
disses love og bestemmelser.
§ 4.
Medlemmer
Klubben optager enhver, der søger optagelse – under forudsætning af, at bestyrelsens
vedtagne maksimumsgrænser for medlemstal ikke overskrides.
Indmeldelse samt betaling af kontingent sker via klubbens medlemssystem, Halbooking, der
kan tilgås via hjemmesiden www.haarlevtennisklub.dk.
Medlemskab er først opnået, når kontingent er betalt.
Elektronisk kvittering er medlemsbevis og giver klubrettigheder og -pligter.
§ 5.
Kontingent
Kontingent og timepriser fastsættes for et år ad gangen på klubbens ordinære
generalforsamling og opkræves forud.
Kontingenter og timepriser tilbagebetales ikke for den betalte periode.
§ 6.
Eksklusion
Overtrædelse af klubbens vedtægter og andre regler, kan medføre udelukkelse for kortere
eller længere tid – og eventuel eksklusion.
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§ 7.
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og
indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens og udvalgenes beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber
4. Forelæggelse af budgetter for det kommende år, herunder fastsættelse
af kontingenter og timepriser for spil i hallen
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til sponsorudvalget
7. Valg af revisorer
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
§ 8.
Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelse eller
udvalg, til at lede generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jf. dog §§ 14 og 15.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal måden – hvis blot et stemmeberettiget
medlem fremsætter begæring herom – foregå skriftligt.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og kan til enhver
tid indkaldes, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller
motiverede krav herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at der er
fremsat begæring over for bestyrelsen. Indvarsling skal ske på samme måde som ved
ordinær generalforsamling.
§ 10.
Bestyrelse, udvalg samt valg til disse
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De
vedtagne beslutninger og de foretagne handlinger forpligtiger klubbens medlemmer i
henhold til gældende love.
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Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som konstituerer sig med formand, næstformand,
kasserer og sekretær.
Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år. På lige år vælges 2 medlemmer, og på ulige år
vælges 3 medlemmer.
Herudover vælges op til 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen. Indtræder der
vakance blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer, indkaldes
suppleanterne. Alternativt kan bestyrelsen selv udfylde vakancen indtil næste
generalforsamling.
Klubben har to konti, en foreningskonto samt en driftskonto til den daglige drift.
Der må max. stå kr. 50.000 på den daglige driftskonto, og kassereren (økonomiansvarlig)
kan råde over den daglige driftskonto alene.
Der skal to fra bestyrelsen i fællesskab, hvoraf den ene er kassereren (økonomiansvarlig), til
at råde over foreningskontoen, hvor klubbens hovedformue står.
Sponsorudvalg
Sponsorudvalget består af 3 medlemmer som vælges for en periode af 2 år.
Generalforsamlingen vælger på lige år 2 medlemmer og på ulige år 1 medlem.
Sponsorudvalget skal gennem sit virke søge at fremskaffe de størst mulige sponsor- og
reklameindtægter til brug ved driften af tennisklubben.
Sponsorudvalget
udarbejder et selvstændigt regnskab, idet udvalgets aktiviteter er
momspligtige. Regnskabet skal hvert år forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.
Sponsorudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Ungdomsudvalg
Ungdomsudvalget består af 2 personer, som er udpeget af den til enhver tid værende
bestyrelse. Udpegningen skal ske på bestyrelsens årlige konstituerende møde og er
gældende for 1 år. Ungdomsudvalgets overordnede mål er at tilrettelægge og fremme
sportslige og sociale aktiviteter for klubbens medlemmer under 18 år.
Ungdomsudvalgets 2 medlemmer skal virke som ”tovholdere” i de arrangementer og
aktiviteter, som dels skabes af udvalget selv, men som også kan skabes af bestyrelse,
holdledere, m.fl.
Til de forskellige arrangementer og aktiviteter udpeger udvalget ad hoc det fornødne antal
unge til at udføre de praktiske opgaver.
Ungdomsudvalget skal ved en aktiv deltagelse søge at skaffe sig midler til udvalgets
aktiviteter i øvrigt.
Ungdomsudvalgets 2 permanente medlemmer deltager som observatører ved klubbens
bestyrelsesmøder.
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Ungdomsudvalget skal udarbejde regnskaber over alle sine aktiviteter og forelægge disse til
godkendelse på den årlige generalforsamling.
Ungdomsudvalget har mulighed for at søge om tilskud til sine aktiviteter fra både bestyrelse
og sponsorudvalg.
§ 11.
Tegningsret
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt formand
eller næstformand, er til stede. I formandens fravær indtræder næstformanden på alle
formandens poster. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol.
Klubben tegnes af formanden. Alle daglige økonomiske dispositioner varetages alene af
klubbens kasserer. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller
løsøre samt investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede
bestyrelse godkende.
Køb/salg og/eller pantsætning/optagelse af lån i størrelsesorden 50.000 kr. eller derover,
kræver altid generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelsen fastsætter klubbens ordens- og tegningsregler for udendørsbanerne og
tennishallen.
§ 12.
Regnskab
Alle aktiviteter, som henhører under klubben, har kalenderåret som regnskabsår.
Bestyrelsen og sponsorudvalget, skal inden 1. februar afgive driftsregnskab og status for det
foregående år til klubbens revisorer.
Driftsregnskaberne og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og
skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskaberne og status skal bekendtgøres for klubbens medlemmer sammen med
indbydelse til generalforsamlingen.
§ 13.
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer. Revisorerne skal
hvert år inden 1. april gennemgå regnskaberne og påse, at beholdningerne er tilstede.
Driftsregnskab og status forsynes med påtegning og afleveres til bestyrelsen.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, beholdninger og eventuelle
bilag.
§ 14.
Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
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§ 15.
Klubbens opløsning
Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i den anledning særlig indkaldt
generalforsamling. Det kræves, at der til denne generalforsamling er mindst 1/2 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer tilstede.
For forslaget kræves tillige, at 3/4 af de afgivne stemmer er for. Hvis generalforsamlingen
ikke er beslutningsdygtig ved første indkaldelse, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor
beslutninger kan træffes med 3/4 stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede
medlemmer, der er til stede.
§ 16.
Klubbens opløsning
Eventuel tilstedeværende formue ved klubbens opløsning skal anvendes til folkeoplysende
virksomhed i Stevns Kommune efter godkendelse af Stevns Kommunes
Folkeoplysningsudvalg.
§ 17.
Godkendelse
Senest godkendt på generalforsamling den: 7. juni 2021.
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