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VEDTÆGTER FOR OTTERUP TENNISKLUB. 
 

Paragraf 1: Navn og hjemsted 
 

Foreningens navn er: OTTERUP TENNISKLUB. 
Stiftet d. 
Dens hjemsted er: OTTERUP KOMMUNE. 
 

Paragraf 2: Formål 
 

Foreningens formål er at samle alle interesserede til, ved idræt, kammeratligt samvær 
og andet kulturelt virke, at varetage og fremme fælles interesser ,inden for de under 
foreningen til enhver tid afstukne rammer. 
 

Paragraf 3: Medlemskab af organisationer 
 

Foreningen skal være tilsluttet Dansk Tennisforbund og FTU, samt idrætsforeningernes 
Fællesråd i Otterup Kommune. 
 

Paragraf 4: Foreningens ledelse 
 

Foreningens bestyrelse skal bestå af mindst 5 medlemmer, samt de af general-
forsamlingen eller bestyrelsen nedsatte udvalg. 
 
Generalforsamlingen fastsætter selv det endelige antal bestyrelsesmedlemmer. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Formanden leder, sammen med den øvrige bestyrelse, foreningens anliggender. 
 
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand, som underformandens 
fravær træder i hans sted. 
 
Bestyrelsen udfærdiger referat over de afholdte møder. 
 

Paragraf 5: Medlemskab og udelukkelse af medlemmer 
 

Såvel aktive som passive medlemmer kan optages i foreningen, der har pligt til at føre 
medlemsregister. 
 
Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen, overtræder 
vedtægterne eller har mere end 3 mdr.s restance. Udelukkede medlemmer kan få deres 
sag optaget på første ordinære generalforsamling. 
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Paragraf 6: Generalforsamlingen 
 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed .Adgang til taleret har alle 
medlemmer.  Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive og passive 
medlemmer, der er fyldt 16 år. Medlemmer der står i restance og som ikke har været 
medlem af foreningen de sidste 3 mdr. inden generalforsamlingen, har ingen 
stemmeret. 
 
Valgbare er alle aktive og passive medlemmer over 18 år ved personligt fremmøde eller 
skriftligt tilsagn. Stemmeafgivning kan ikke ske ved skriftlig fuldmagt. Skriftlig 
afstemning skal finde sted, når mindst l medlem ønsker det. 
 
Ændringer i vedtægterne kan, såfremt det er opført på dagsordenen ske, når mindst 
1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til vedtagelse kræves 
mindst 2/3 ”ja”-stemmer blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling. Ved denne og ved øvrige beslutninger anvendes 
simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
 
Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned og den skal indkaldes med 
mindst 12 dages varsel, ved opslag Ol annoncering i et lokalt og evt. .i et internt blad. 
 
Dagsordenen skal omfatte følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning. 
4. Kassereren fremlægger til godkendelse det reviderede regnskab og orienterer om 

budgettet. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg. 

6.1. Formand vælges i lige år. 
6.2. Kasserer og sekretær i ulige år. 
6.3. 2 suppleanter. 
6.4. 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert år, samt 1 revisorsuppleant. 

7. Eventuelt. 
 
Valgene gælder 2 år, suppleanter l år. 
 
Forslag, som ønskes behandlet på genera forsamlingen, skal indgives til formanden 
senest 7 dage inden generalforsamlingen. 
 
Dirigenten skal senest 7 dage efter generalforsamlingen, godkende og underskrive det 
på generalforsamlingen førte referat. 
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Paragraf 7: Ekstraordinær generalforsamling 
 

En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter begæring fra bestyrelsen eller 
når mindst 1/5 stemmeberettigede medlemmer med underskrifter anmoder om 
afholdelse, med angivelse af forhandlingsemne. 
 
Ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet de samme bestemmelser, som 
gælder for den ordinære generalforsamling. 
 

Paragraf 8: Økonomi 
 

Regnskabsperioden er 1. jan. - 31. dec. På den ordinære generalforsamling fremlægges  
driftsregnskab og status i revidere stand og underskrevet af kasserer og revisorer. 
Formand og kasserer i forening, eller 3 bestyrelsesmedlemmer  i forening, kan tegne 
foreningen i økonomiske spørgsmål. 
 

Paragraf 9: Opløsning af foreningen 
 

Bestemmelse om opløsning af foreningen kan kun vedtages på én i dette øjemed 
særligt indkaldt generalforsamling. Mindst 3/4 af de stemmeberettigede skal være til 
stede, og til vedtagelse kræves mindst 2/3 ”ja” stemmer blandt de fremmødte. 
 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling, som er beslutningsdygtig ved 2/3 ”ja” stemmer, uanset antallet af 
fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 
 
På samme generalforsamling tages beslutning ved simpelt stemmeflertal om 
anbringelse af foreningens midler. Disse skal overgå til børn og unge, samt til idrætslige 
formål i Otterup Kommune. 
 

Paragraf 10: Æresmedlemmer 
 
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der gennem en årrække har ydet et 
uegennyttigt stort og fortjenstfuldt arbejde for foreningen. 
 

Paragraf 11: Overgangsbestemmelser 
 

Bestyrelsen, valgt på generalforsamlingen den 20. marts 1990, fortsætter uændret til 
næste ordinære generalforsamling. 
 
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. juli 1990. 


