Vedtægter
for
Aabyhøj Tennis Klub

Stiftet den 1. august 1922
§1
Foreningens navn
Foreningens navn er Aabyhøj Tennis Klub og dens hjemsted Aabyhøj, Århus kommune.
§2
Foreningens formål er at virke for tennissportens udbredelse blandt børn og unge samt
motionister i alle aldersgrupper.
§3
Medlemsskab
Som passive eller aktive seniormedlemmer kan optages voksne, uberygtede personer af begge
køn.
Medlemmer der har været aktive en fuld sommersæson opnår fortrinsret til næste sæson.
Bestyrelsen beslutter hvilken metode foreningen skal anvende for at sikre denne fortrinsstilling.
Som passiv medlem kan optages enhver person der støtter foreningens formål.
Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens forslag udnævne æresmedlemmer.
§4
Kontingent
Sæsonkontingent, der er bindende for sæsonen 1. maj til 30. september, fastsættes af bestyrelsen
og godkendes af generalforsamlingen.

§5
Udelukkelse
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt dette har gjort sig skyldig i grov overtrædelse af
ordensreglementet, uværdig optræden, eller andre særlige forhold giver anledning dertil.
Vedkommende medlem kan da indanke bestyrelsens beslutning for den førstkommende
generalforsamling. Spørgsmålet skal da optages som et selvstændigt punkt i dagsordenen.
§6
Foreningens ledelse
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
Formand vælges direkte.
Øvrige bestyrelsesposter besættes på førstkommende bestyrelsesmøde.
Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.
Generalforsamlingen vælger 1 suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig når et flertal,
heriblandt formanden, er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen og bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
Prokura til klubbens drift kan meddeles af bestyrelsen.
Ved lånoptagelse samt ved pantsætning og ved køb af større effekter, fast ejendom og lignende,
tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
§7
Budget og regnskab
Foreningens regnskab er fra 1. januar til 31. december.
Bestyrelsen er pligtig til at fremsætte et balanceret budget, hvori eventuel kan indeholde en
henlæggelse til en byggefond.
En afvigelse mellem budget og regnskab overføres til næste år.
Byggefondens midler kan alene anvendes til udvidelse af tennisanlægget eller til større
renoveringsopgaver, der forinden er godkendt af generalforsamlingen.

Byggefondens opløsning kræver samme majoritet som vedtægtsændringer.
§8
Revision
Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte revisorer der vælges for 2 år
ad gangen og afgår skiftevis.
Forsamlingen vælger en revisorsuppleant.
§9
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hver
år i maj-juni måned.
Generalforsamlingen bekendtgøres ved annoncering, opslag i klubhuset, eller anden af bestyrelsen
valgt betryggende måde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst 10% af de fremmødte forlanger
skriftlig afstemning.
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal, og en lovlig indvarslet generalforsamling er
beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer (se dog § 10).
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har alle aktive seniormedlemmer.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Aflæggelse af beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal finde sted, når
mindst 1/3 af foreningens seniormedlemmer indsender skriftlig anmodning derom, med angivelse
af det eller de emner der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske senest 1 måned efter
opfordringen er kommet bestyrelsen i hænde, og skal ske med mindst 8 dages varsel.

§ 10
Vedtægtsændringer
Vedtægsændringer kan kun gennemføres hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer stemmer derfor. Forslag om vedtægtsændring skal optages som særligt punkt på
dagsordenen.
§ 11
Medlemmernes pligt
Ethvert medlem er pligtig til at overholde de af bestyrelsen og eventuelle udvalg fastsatte regler,
herunder de almindelige ordensregler.
§ 12
Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling.
En beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes hvis mindst halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
opløsning af foreningen.
Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for børne- og ungdomsarbejdet eller
velgørende formål i Århus kommune i henhold til generalforsamlingens beslutning herom.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10. juni 1986.
Sidste revision ved ordinær generalforsamling den 8. juni 1994.
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