Love & vedtægter
VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK)

stiftet den 6. juli 1917
§ 1
Foreningens navn er Kolding Tennis Klub.
Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.
Foreningen er medlem af Jyllands Tennis Union og står dermed som medlem af Dansk Tennis forbund.

§ 2
Medlemskab af klubben opnås ved betaling af sommer-, vinter- eller helårskontingent.
Sommerkontingentet forfalder i sin helhed pr. 1. maj og giver ret til benyttelse af klubbens udendørs
faciliteter i perioden 1. maj til 30. september. Vinterkontingentet forfalder i sin helhed pr. 1. oktober og
giver ret til benyttelse af klubbens indendørs faciliteter i perioden 1. oktober til 30. april.

§ 3
Kontingentet fastsættes for en sommer-, vinter- eller helårssæson ad gangen af bestyrelsen. Som
medlemmer optages seniorer, juniorer (medlemmer, der ikke pr. 1. januar er fyldt 21 år) og evt. passive
medlemmer.
Gyldigt medlemskort eller girokvittering gælder som adgangskort til klubbens anlæg og skal forevises på
forlangende.

§ 4
Gæster kan spille på klubbens anlæg mod betaling af det ved sæsonens begyndelse af bestyrelsen
fastsatte gæstekontingent.

§ 5
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf formanden og kassereren på skift for 2 år vælges direkte på
den ordinære generalforsamling. Af den øvrige bestyrelse afgår 3 medlemmer ved den første ordinære
generalforsamling, de 2 andre ved den næstfølgende og så fremdeles – første gang efter lodtrækning.
Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og kan endvidere nedsætte en række udvalg til varetagelse af
klubbens aktiviteter. Disse udvalg kan udtages blandt bestyrelsen og klubbens menige medlemmer.
I tilfælde af afgang blandt bestyrelsens medlemmer i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig selv, dog
således, at valget godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 6
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder anledning til det, eller når 2 af
bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. Ender en afstemning på et bestyrelsesmøde lige, er formandens
stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer heriblandt formanden er til
stede, eller der er mindst 5 bestyrelsesmedlemmer til stede.

§ 7

Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder samt større begivenheder inden
for klubben.

§ 8
Kassereren fører specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Det reviderede regnskab med diverse noter skal forelægges bestyrelsen senest 8 dage inden
generalforsamlingen.

§ 9
Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle forhold, og
bestyrelsens lovligt vedtagne beslutninger og de handlinger, der foretages i henhold hertil, forpligter
klubben.

§ 10
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling
afholdes hvert år, senest 10. april.

§ 11

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og indvarsles ved opslag i klubben, på klubbens hjemmeside
samt facebook senest 14 dage forud.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år til
godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag. Forslag må for at kunne forlanges behandlet, være indsendt til
formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
5. Valg af formand og/eller kasserer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt.

§ 12
På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal, afgøres sagerne ved simpel
stemmeflerhed. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer til vedtagelse af eller forandring af klubbens love.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde, samt kun af medlemmer, der er fyldt 16 år.
Skriftlig afstemning finder sted, når 2 eller flere af de fremmødte ønsker det.

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel,
- og skal uophørligt indkaldes med nævnte varsel, når mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring
herom til bestyrelsen med angivelse af dagsordenen.

§ 14
Såfremt bestyrelsen finder at hensynet til klubbens anseelse gør det nødvendigt, kan klubben idømme et
medlem karantæne. I særlig grove tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem.

§ 15
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves at mindst ½ af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de
afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte
stemmeflertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal der samtidig tages stilling til hvorledes foreningens eventuelle formue skal
anvendes, herunder fast ejendom og løsøre, dog sådan at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I
tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætsmæssige formål.

§ 16
Ændringer i foreningens love kan ske på enhver ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde inden den 1. februar og skal kundgøres i
generalforsamlingsindkaldelsen.
Ændringer i lovene/vedtægterne kan tillige foretages på en ekstraordinær generalforsamling - indkaldt
efter § 13.
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