
Vedtægter Vamdrup Tennisklub 

 § 1. Foreningens navn er Vamdrup Tennisklub, hjemmehørende i Vamdrup by under Kolding Kommune. 

Dens formål er at højne og udvikle tennissporten i Vamdrup. Dette gælder på såvel motionsplan som på 

turneringsplan. 

§ 2. Enhver, der vil rette sig efter foreningens love og vedtægter, kan optages som medlem. Kontingentet, 

som fastsættes af generalforsamlingen, skal være indbetalt ved tilmelding. 

§ 3. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af: 

Formand, sekretær, kasserer, 2 andre medlemmer og 2 suppleanter. 

Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år, med 2 på lige årstal og 3 på ulige årstal. 

Formand og kasserer må ikke være på valg samtidigt. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv forretningsorden. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. 

Heriblandt skal være formand eller sekretær/kasserer. 

Sekretæren skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder 

indenfor foreningen. 

Foreningen tegnes af formand eller kasserer. 

 § 4. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar Р 31. december. Kassereren skal senest 14 dage før 

generalforsamlingen afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. december til revisoren. Regnskaberne, 

forsynet med revisionspåtegning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 § 5. Revisionen foretages af en på den ordinære generalforsamling valgt revisor, der vælges for to år af 

gangen. Der vælges desuden en revisorsuppleant. 

 §6. Foreningen er tilsluttet DGI Sydøstjylland. Ophører foreningens eksistens eller beslutter en 

generalforsamling, at klubben skal udmeldes af DGI, skal samtlige herfra modtagne midler tilbageleveres til 

DGI. 

 § 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel 

gennem annonce i Vamdrup Ugeblad. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest en uge før. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år og kan kun udøves ved 

personligt møde. Valgbar er alle medlemmer over 16 år. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder 

forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden, dog kan skriftlig afstemning finde sted, når et 

stemmeberettiget medlem forlanger det. 

 

 

 

 



 § 8. Den ordinære generalforsamling afholdes i årets første kvartal med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassererens beretning. 

4. Valg af bestyrelse + 2 suppleanter. 

5. Valg af revisor + suppleant. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Fastsættelse af kontingent. 

8. Eventuelt. 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 

flertallet af bestyrelsen eller mindst 1/4 af stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. 

§ 10. Foreningen kan påtage sig økonomiske forpligtelser. Lån kan dog kun optages såfremt der forinden er 

truffet en generalforsamlingsbeslutning (evt. ekstraordinær generalforsamling), med 2/3-dels flertal, der 

indeholder en økonomisk ramme og engagementets formål. Ved lånoptagning er det formanden og 

kassereren, der skal underskrive på foreningens vegne. 

 § 11. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, såfremt forslagene er indkommet i rette tid 

og mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for ændringerne. 

 § 12. Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt 

ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst halvdelen af  foreningens 

stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de mødte 

stemmer er for. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny 

generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til de 

stemmeberettigede antal. 

Ophører foreningen med at eksistere skal foreningens likvide formue tilfalde Vamdrup Idræts Forening VIF. 

 Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 19. februar 2009. 


