
Den 28. februar 2017 
Holte Tennisklub 
stiftet 1921 
Carlsmindevej 26 
2840 Holte 

VEDT2EGTER 
for 

Holte Tennisklub 

NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 

§ 1  

1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 

2. Klubbens hjemsted er Rudersdal Kommune. 

3. Klubbens adresse er Carlsmindevej 26, 2840 Holte. 

FORMAL 

§2 

1. Klubbens formal er at skabe de bedste muligheder for dens mcdlcmmcr til udovelse 
af tennisspillet og mulighed for dygriggorelse heraf, for alle, uanset alder og 
fserdigheder. Klubben skal opbvgge et inspirerende fadlesskab baseret pa 
tennisudovelse, men indeholdende de nodvendige sociale elementcr. 

2. Klubben er tilsluttet Sjadlands Tennis Union under Dansk Tennis Forbund og DIP 
(Dansk Tdrsetsforbund), og er derfor undergivet disses regler. 

3. Klubben skal til enhver tid opfylde dc krav, der fremgar af folkeoplysningslovens 
regler med henblik pa opnaelse af kommunalt tilskud som almennyttig forening. 



MEDLEMMER 

§3 

1. Klubben optager bade aktive og passive medlemmer. Seniormedlcmmer er allc, der 
pr. 1. januar er fyldt 18 ar. A lie ovrtge medlemmer er juniormedlemmer. 

2. fkresmedlemmer kan eftcr bestyrelsens iiidstilling udnxevnes af generalforsamlingen. 
Et asresmedlemskab er livsvarigt. Indstillingen skal begnindes. 

3. Bestyrelsen kan ved rcgulativ indfore sasrlige medlemskategorier af aktive 
medlemmer (bade seniorer og juniorer) med begraensede rettigheder og forpligtelser. 

INDMELDELSE 

§4 

1. Indmeldelse sker til bestyrelsen eller til klubbens ansatte pa klubbens adresse eller 
gennem klubbens hjemmeside: www.holtetennisklub.dk. 

2. Medlemskab er forst opnaet, nar kontingent er betalt. 

3. Bestyrelsen kan under sserlige omstsendigheder afvise ansogning om optagelse. 

4. Det maksimale antal aktive medlemmer fastsxettes gennem det af bestyrelsen 
foreslaede og af generalforsamlingen godkendte kontingentregulativ. 

5. Kontingent for forskellige medlemsgrupper fremgar af kontingent-regulativet. 

6. Er maksimum antallet af medlemmer naet, oprettes venteliste. 1 ulfatide af venteliste 
har borgere i Rudersdal Kommune fortrinsret. I ovrigt gilder "forst-til-molle 
princippet". 

7. Medlemskabet fremgar af klubbens elektroniske medlemsfortegnelse, der til enhver 
tid er tilgaengelig i rescrvationssystemet. 

8. Medlemmer skal pa anfordring kunne lcgitimere sig ved spil pa klubbens ankeg. 
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UDMELDELSE 

§5 

1. Manglende betaling af kontingent for ct bestaende medlcmskab betragtes som 
udmeldelse. 

2. 0nsker et udmeldt medlem at genoptage sit medlemskab sker dette ved betaling af 
fuldt kontingent for indevterende ar. I kontingentregulativet kan fastsattes gebyr for 
en sadan genindmeldelse. 

3. Medlemskab, der er tegnet for et ar, bevares indtil 31. marts det folgende ar, 
hvorefter medlemskabet annullcres medmindre kontingent cr betalt. 

4. Bestyrelsen kan kun ekskludere et medlem, nar der foreligger sasrlige tungtvejende 
grnnde hertil. Eksklusion kan kun finde sted, safremt mindst 2/3 af bestyrelscns 
medlemmer stemmer herfor. Et medlem, der har modtaget meddelelse om, at 
eksklusionsbeslutning vil blive droftct pa forstkommende bestyrelsesmode, har ret til 
forinden at afgive en skriftlig redegorelse til bestyrelsen. Ved forslag om eksklusion 
skal medlemmet orienteres om dette, herunder om fristen for afgivelse af et skriftligt 
indlaeg. Bestyrelsens beslutning kan af et medlem indbtinges for den forstkommende 
generalforsamling, hvor medlemmet har mode- og taleret, men kun for sa vidt angar 
dette punkt. 

KONTINGENT 

§6 

1. Kontingentet, som fastsiettes pa generalforsamlingen for det pagatidende ar, 
forfalder til betaling pr. 15. marts samme ar. 

2. Betaling af kontingent sker i overensstemmelse med de regler, der fremgar af 
kontingentregulativet. Kontingentregulativet offentliggores hvert ar senest den 1. 
marts ved op hang i klublokalet og gennem klubbens hjemmeside. 

3. /Bresmedlemmer er kontingentfrie. 

4. Bestyrelsen kan under sterlige omstaendigheder fritagc et medlem helt eller delvist for 
kontingentbetaling i kortere eller langere tid. 



ORDENSREGLER 

§7 

1. Bestyrelsen fastsaitter ved regulativ bestemmelser for tegning og benyttelse af baner 
og for brug af klubbens ovrige faciliteter. 

2. Baner tegnes elektronisk i klubhuset og gennem klubbens hjemmeside. 

3. Klubben er berettiget til at disponere over baner til training og turnerings-
arrangementcr. Sadanne dispositioner skal meddeles ved opslag og registrering i det 
elektroniske banetegningssystem samt gennem meddelelser pa klubbens hjemmeside 
sa tidligt som muligt og mmdst 8 dage i forvejen. 

4. Ethvert mcdlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen i regulativer 
fastsatte bestemmelser med hensyn til ordenens opretholdelse. 

5. Overtrardelse af ordensrcgler kan efter bestyrelsens bestemmelse medfore 
suspension af adgangen til klubbens faciliteter for en tidsbestemt periode. Gentagelse 
kan vaere grundlag for eksklusion. 

GENERALFORSAMLIN GEN 

§8 

1. Generalforsamlingen er den overste myndighed i alle klubbens anliggender. 

§9 

1. Den ordinaire generalforsamling afholdes i februar maned i klubbens lokaler, 
alternativt andet sted i Rudersdal Kommune. 

2. Den ordinaire generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 uger og 
hojest 4 ugers varsel via klubbens hjemmeside: www.holtetennisklub.dk. Med 1 emmet 
kan efter anmodnmg fa indkaldelsen tilsendt. 

3. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. 

4. Generalforsamlingen ledes af en pa denne valgt dirigent. Dirigenten afgor med 
bindende virkning generalforsamlingens lovlighed. 
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5. Dagsorden for den ordinaire gcnefalforsamling: 

1) Valg af diligent. 
2) Formandens beretning for det forlobne at". 
3) Forelaeggelse af de siden sidste generalforsamling af bestyrelsen udgivne 

regulativei. 
4) Forelreggelse af det revidercde arsregnskab til godkendclse. 
5) Forelacggelse af budget og kontingentregulativ til godkendelse. 
6) Behandling af indkomne forslag. 
7) V alg af bestyrelsesmedlemmer. 
8) Valg af 2 suppleantcr til bestyrelsen. 
9) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 
10) Eventuelt. 

6. Forslag ma for at kunne behandles pa generalforsamlingen vaere indsendt til 
bestyrelsesformanden, jf. dennes adresse pa hjemmesiden senest 4 uger for 
generalforsamlingen. Forslag til punkter, der onskes behandlet pa 
generalforsamlingen er dog altid rettidige, safremt de indsendes senest den 20. januar 
forud for generalforsamlingen. 

7. Arsregnskabet med revisors bcmarkmnger og pategning offentliggores senest 2 uger 
for den ordinaire generalforsamling pa klubbcns hjemmeside: 
www.holtetennisklub.dk. Mcdlemmer kan efter anmodning fa regnskabet tilsendt. 

8. Pa generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmodtes antal, 
afgores sagerne ved simpel stemmeflertal, jf. dog § 14. 

9. Seniormedlemmer har stemmeret. Stemmeret kan ogsa udoves af teres-medlemmer 
samt af klubbens ansatte, hvis der til anssettelsen er knyttet medlemskab af klubben. 

Juniormedlemmer, der er fyldt 15 ar, har taleret. 

Stemmeret kan kun udoves ved personlig fremmode eller ved en hojest 3 maneder 
gammel skriftlig fuldmagt. Fiver fremmodte stemmeberettiget medlem kan kun 
modtage en fuldmagt. Alle medlemmer har taleret pa generalforsamlingen. 

10. Dirigenten bestemmer afstemningsmaden. Safremt blot et medlem krasver det, skal 
afstemningen forega skriftligt. Ved skriftlig afstemning varetages indsamling og 
opttelling af stemmesedler af mindst 2 af dirigenten udpegede medlemmer. 
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11. Er der til bestyrelsen kun opstillet det antal medlemmer, der er pa valg, er de 
pagaeldende valgt uden afstemning. Er der opstillet flere medlemmer til bestyrelsen, 
end der er pa valg, sker afstemningen pa den made, at hvert medlem pa 
stemmesedlen afkrydser en eller flere af de opstillede kandidater, dog hojest det antal 
kandidater, som skal vaelgcs pa generalforsamlingen. 

12. Den af bestyrelsen valgte referent udarbejder referat fra generalforsamlingen, der 
underskrives af dirigenten. 

EKSTRAORDINAER GENERALFORSAMLING 

§10 

1. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinaer generalforsamling, nar den finder 
anledning hertil. 

2. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinaer generalforsamling, nar mindst 5 % af 
klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom med angivelse af, 
hvad der onskes behandlet. 

Indkaldelse til ekstraordinaer generalforsamling skal udsendes senest 14 dage efter 
anmodningens modtagelse. 

3. Indkaldelse til ekstraordinaer generalforsamling foretages efter de i § 9 angivne regler 
med fornoden lempelsc. 

4. Dagsordenen for en ekstraordinaer generalforsamling fasts antes af bestyrelsen. 

ARSREGNSKAB OG REVISION 

§11 

1. Klubbens regnskabsar er kalenderaret. 

2. Klubbens arsregnskab revideres af 1 statsautoiiseret eller registreret revisor, der 
vaelges af generalforsamlingen for 1 ar ad gangen. 



BESTYRELSE 

§12 

1. Generalforsamlingen vadger mellcm klubbens stemmeberettigede medlemmer en 
bestyrelse pa 6-8 medlemmer til at foresta klubbens ledelse, samt 2 suppleanter. 

2. Valgpetioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 ar. Bestyrelsesmedlemmer kan 
genvadges. Af bestyrclsens medlemmer afgar saledes ca. halvdelen efter tur ved hver 
ordinaer generalforsamling. Afgar mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne 
ved en generalforsamling, afgor bestyrelsen ved konstituering, eventuelt ved 
lodtrjekning, i hvilken rakkcfolgc de nyvalgte skal afga. 

3. Suppleanter afgar ved hver ordinaire generalforsamling. I tilfadde af afgang blandt 
bestyrelsens medlemmer i arets lob indtraeder en suppleant efter bestyrelsens 
bestemmelse i vedkommendes sted. 

§13 

1. Bestyrelsen konstituerer sig selv rned formand og nasstformand, og fordeler sine 
opgaver mellem sig saledes, at folgende specialudvalg nedsaettes: 
a) Seniorudvalg 
b) Ungdomsudvalg 
c) T raenerudvalg 
d) Informationsudvalg 
e) Ankegs- og okonomiudvalg 

Flere udvalg kan laegges i samme gruppe. 

Formanden kan, som klubbens overste daglige ansvarlige, vaere medlem af samtlige 
udvalg. 

Bestyrelsen orienterer klubbens medlemmer om sin konstituering og om de nedsatte 
udvalgs sammensatning senest 1 maned efter generalforsamlingen. 

2. Formanden indkalder til bestyrclsesmode, nar hail finder anledning hertil, dog 
mindst 4 gange arligt, samt nar mindst 2 bestyrelsesmedlemmer begarer det. 
Formanden leder forhandlingerne og lader optage protokol over bestyrelsens 
forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives senest pa det nremiest 
folgende bestyrclsesmode af de tils tedevarende bestyrelsesmedlemmer. 



3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst 4 medlemmer or til stede. I tilfelde af 
stemmelighed ei: formandens stemmc udslagsgivende. 

4. Formanden liar ansvaret for klubbens daglige ledelse og handler pa klubbens vegne i 
sager, der ikke taler udsaettelse, men skal i sa fald forelaegge sagen pa forstkommende 
bestyrelsesmode. 1 formandens forfald fungerer njesteformanden som klubbens 
formand. For Idubbens bestyrelse udarbejdes en forretningsorden. 

Den til enhver tid gaddende forretningsorden er tilgamgelig pa klubbens hjemmeside: 
www.holtetennisklub.dk. 

Referaterne fra bestyrelsesmodernc er tilgamgelige pa klubbens hjemmesiden senest 
1 uge effcr det mode, hvor referatet er godkendt. 

5. Klubben tegnes af formanden eller nasstformand og et bestyrelsesmedlem i forening. 
Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt. til at disponere over 
klubbens bankkonti som led i den daglige drift. Bestyrelsen foranlediger, at der 
tegnes ansvarsforsikring for denne med en forsikringssum, der som minimum udgor 
summen af det sidste ars kontmgent. 

6. Bestyrelsen kan antage forretningsforer og anden lonnet hjaelp til varetagelse af 
daglige funktioner. 

7. Bestyrelsen kan nedsfette ad hoc udvalg til at lose sasiiige opgaver. Bestyrelsen kan 
meddele sadanne udvalg fornoden fuldmagt. 

VEDTdBGTSdENDRINGER 

§14 

1. Er der forslag om a;ndringer af klubbens vedtsegter, kan dette ske safremt mere end 
2/3 af de tilstedevaxende medlemmer pa gcneralforsamlingen afgiver stemme 
herfor. 

2. Bestar vedtsgtsscndringen i andnng af klubbens formal eller oplosning af klubben, 
krawer dette et kvalificeret flertal med 2/3 af de afgivne stemmer pa en 
generalforsamling, hvor mindst 50 % af foreningens medlemmer er tilstede eller er 
reprrcsenteret. Safremt et sadant forslag er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, 
men generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, afholdes ny generalforsamlingen 
med samme dagsorden tidligst 1 maned cftcr og senest 3 maneder efter. Pa denne 
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generalforsamling kan beslutning tages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn 
til antal fremmodte og repraesenterede. 

3. Safremt der toeffes beslutning om klubbens oplosning, skal dcr samtidig med 
beslutningen, vadges en executiv kommite bestaende af hojst 3 medlcmmer, og der 
skal samtidig ske beslutning om, at eventuel overskydende formue skal overfores til 
sportsligc formal, primant tennisaktivitet, i Rudersdal Kommune. 

Som amdrct pa den ordinaire generalforsamling den 28. februar 2017. 

Som dirigent 

1 
Georg Petersen 


