SUNDBY TENNISKLUB - VEDTÆGTER
KLUBBEN
§1.
Klubbens navn er Sundby Tennisklub (ST, ligger i Københavns Kommune og er stiftet i 1937.
Det er forbudt at ryge inde i klubhuset, men rygning er tilladt udenfor klubhuset.
§2.
STs formål er at virke til tennissportens fremme, specielt i lokalområdet.
§3.
ST er medlem af Københavns Tennisunion (KTU) under Dansk Tennisforbund (DTF).ST og dens
medlemmer er forpligtet til at overholde DTFs såvel som Dansk Idrætsforbunds (DIF)
love og reglementer.
MEDLEMSSKAB
§4.
ST kan optage enhver person, der ikke er ekskluderet af andre klubber under DIF.
Ved oprettelse af medlemskab skal oplyses navn, adr., fødedato og år, tlf. og email, hvis haves.
§5.
Medlemskontingent, indskud og kontingent for passivt medlemsskab fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling (GF) for det kommende år. Bestyrelsen fastsætter prisen for indendørstimer.
Kvittering med medlemmets navn, adresse og nummer med dokumentation for betaling for den
indeværende sæson giver adgang til spil på banerne. En gyldig kvittering for medlemskab af klubben skal
forevises på anmodning af et medlem af bestyrelsen eller af klubbens udvalg samt banepersonale (p.t. ansat
af Sundby Idrætspark (SI).
Er et medlem i restance med betaling til eller har anden gæld til ST, er ST berettiget til at opkræve et rykkergebyr, ligesom videre medlemskab betinges af, at udeståendet afvikles.
§6.
Et medlem der, trods henstillinger fra bestyrelsen, nægter at indordne sig under de givne ordensregler og
love eller modarbejder STs interesser, kan ekskluderes af bestyrelsen.
Det pågældende medlem er dog berettiget til inden 8 dage efter skriftlig meddelelse om eksklusion at
begære adgang til at forelægge sagen på først kommende GF. Sagen skal i så tilfælde optages som særligt
punkt på dagsordenen. Sagen afgøres ved almindeligt flertal. Afgørelsen kan ikke appelleres.
§7.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer/bestyrelse.
Et aktivt medlem kan blive passivt med 1 måneds varsel og skal herefter betale kontingent som passivt
medlem. Det passive medlem kan blive aktivt medlem igen uden indskud.
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GENERALFORSAMLING (GF)
§8.
GF er STs øverste myndighed. GF afholdes ordinært hvert år i 4. kvartal og varsles via klubbens
hjemmeside med mindst 14 dages frist. Indkaldelse, foreløbigt regnskab for året og budgetforslag for det
flg. år lægges ind på hjemmesiden.
§9.
Afgørelser træffes ved alm. stemmeflertal undtagen vedtægtsændringer og ophævelse af ST.
Der stemmes ved håndsoprækning medmindre én stemmeberettiget begærer skriftlig afstemning.
Kun aktive medlemmer, der er fyldt 16 år på GF-tidspunktet, er stemmeberettigede.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af Dirigent og Referent
2. Formandens Beretning
3. Udvalgenes Beretninger
4. Foreløbig Regnskabsaflæggelse og godkendelse
5. Fremlæggelse af Budget, kontingent o.l. samt godkendelse af dette
6. Valg til Bestyrelse og Udvalg
7. Valg af intern revisor og revisor suppleant
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt
Bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer kan ikke vælges som revisor eller suppleant.
Kun aktive medl., der er fyldt 18 år kan vælges til Bestyrelse og samme som er fyldt 16 år kan vælges til
øvrige Udvalg. Dog kan der til juniorudvalget vælges forældre eller andre, der ikke er medlemmer af ST.
Forslag til GF skal ske skriftligt og være formanden i hænde syv dage før denne og vil blive lagt ud på
klubbens hjemmeside www.sundbytennisklub.dk, ugen op til denne.
Ekstraordinær GF kan afholdes:
1) hvis en enig Bestyrelse indkalder til en sådan,
2) hvis 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig fordrer dette eller
3) hvis 1/3 af de stemmeberettigede deltagere i GF ønsker dette.
Ved skriftlig fordring af ekstraordinær GF skal denne indkaldes inden 4 uger.
Varslet af ekstraordinær GF er 14 dage som for en ordinær GF.
§10.
Kontingenter, indskud og vederlag fastsættes af GF.
Kontingentet betales forud i henhold til det på GF fastsatte beløb senest . (sommer) og
1/8 (indendørs). Indskud betales sammen med kontingentet ved indmeldelse i klubben.
Medlemmer af Bestyrelse, Udvalg og intern revisor er kontingentfri, og STs kasserer modtager et årligt
vederlag, der fastlægges af GF. En ny klubkasserer oppebærer et vederlag på 6.000 kr. Afhængig af
kassererens indsats kan lønnen stige med max. 2.000 kr. pr. genvalg; dog til max 12.000 kr.
Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september det efterfølgende år.
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BESTYRELSE OG UDVALG
§11.
Bestyrelsen består af:
Formand
Næstformand (kan vælges separat eller konstitueres blandt bestyrelsens medlemmer).
Kasserer
Driftsudvalgets formand, der vælges separat.
Administrationsudvalgets formand, der vælges separat.
Seniorudvalgs formand, der vælges separat.
Juniorudvalgs formand, der vælges i h.t. indstilling og §15
Menigt medlem
Alle vælges for 2 år, og på følgende måde:
Formand, Driftsudvalgets Formand, Administrationsudvalgets formand og Menigt medlem vælges for de
kommende lige år. Næstformand, Juniorudvalgets formand, Seniorudvalgets formand og Kasserer vælges
for de kommende ulige år.
Hvis et medlem stopper efter et år, kan et nyt medlem vælges for et år.
Et medlem kan kun bestride én post, enten i udvalg eller i bestyrelsen, dog med undtagelse af de
udvalgsformænd, der automatisk er med i bestyrelsen.
Hver familie kan kun være repræsenteret med een person i henholdsvis bestyrelsen, seniorudvalg
eller juniorudvalg. Hver familie kan kun bestride formandsposten i enten senior- eller juniorudvalg.
§12.
Bestyrelsen udpeger blandt sig selv en sekretær/mødereferent og en redaktionskontakt.
Bestyrelsen kan udpege en Redaktør og en Web-ansvarlig.
Bestyrelsen har fuldmagt til at indgå aftaler og kontrakter på klubbens vegne.
Klubben tegnes af formanden samt et andet bestyrelsesmedlem.
Ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
§13.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er tilstede, dog ikke for turnerings- og
træningsbeslutninger medmindre den ene af de 3 er udvalgsformanden for den berørte afdeling.
Endvidere skal ændringer af turnerings- og træningsplaner forsøges vedtaget efter en
fremlæggelse af udvalgets sportsansvarlige.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved lighed tæller formandens stemme
dobbelt.
Alle Udvalg skal have en hensigtserklæring, der er godkendt af bestyrelsen og hvert år skal der refereres til
denne på GF.
SENIORUDVALG
§14.
Seniorudvalget består af formanden og 4 menige medlemmer. Alle vælges på GF for 2 år af gangen.
Formand og 2. menige medlem vælges for de kommende ulige år.
1., 3. Og 4. menige medlem vælges for de kommende lige år.
Ved udtræden efter et år kan et nyt medlem vælges for et år.
Udvalget udpeger blandt sig selv en sekretær/mødereferent og en redaktionskontakt.
Det er udvalgets ansvar at føre protokol over alle senior turneringer i klubben, herunder klubmesterskaberne
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(KM) samt turneringer, som klubbens seniormedlemmer deltager i.
Seniorudvalget er ansvarlig for Senior udfordringstavlen og dennes reglement samt senior-KM.
Seniorudvalget udtager sammen med den senior-sportsansvarlige klubbens senior hold.
Dette kan fuldt overdrages til den sportsansvarlige.
Seniorudvalget afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Ved lighed tæller formandens stemme dobbelt.
JUNIORUDVALG
§15.
Juniorudvalget består af formanden og op til 5 menige medlemmer i.h.t. nedenfor.
Alle kan vælges for 2 år af gangen. Ved udtræden efter et år kan et nyt medlem vælges for et år.
Endvidere vælges ét junior medlem for et år af gangen. Dog er maks. 6 personer kontingentfrie.
Forældrerepræsentanterne bliver valgt på et forældremøde hvert år inden generalforsamlingen af de
fremmødte fra juniorafdelingen. Endvidere er der mulighed for at have 4 til 8 medlemmer af udvalget alt
efter behov og 1-2 af disse er junior-trænere ansat af klubben.
Udvalget udpeger blandt sig selv en sekretær/mødereferent og en redaktionskontakt. Det er udvalgets ansvar
at føre protokol over alle junior-turneringer i klubben samt turneringer klubbens junior medlemmer deltager
i.
Juniorudvalget er ansvarlig for junior udfordringstavlen og dennes reglement samt junior KM.
Juniorudvalget skal sammen med den junior-sportsansvarlige udtage klubbens junior hold.
Dette kan fuldt overdrages til den sportsansvarlige.
Juniorudvalget afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Ved lighed tæller formandens stemme dobbelt.
ØVRIGE UDVALG
§16.
Husteamet består af en formand og et antal menige medlemmer, der er kontingentfrie.
Udvalget vælges ikke på GF, men findes blandt klubbens daglige brugere.
Det tilstræbes, at formanden har en plads i bestyrelsen. Er dette ikke tilfældet, rapporterer husudvalget
jævnligt til bestyrelsen ang. økonomi, arrangementer m.v.
Husteamet er ansvarlig for den daglige drift af klubhuset og området omkring, og afholder de sociale
arrangementer, så som Hyggeturneringer, fester m.m.
§17.
Bladudvalget består af Redaktøren, et af bestyrelsen udpeget medlem samt evt. et menigt medlem.
§18
Der kan nedsættes ad hoc udvalg der er godkendt af bestyrelsen.
BANETEGNING
§19.
Reglerne for banetegning fastsættes af bestyrelsen og findes på banebookningssystemet, ophængt ved
banebookingsanlægget i klubhuset samt lagt ud på klubbens hjemmeside.
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Træning eller kampe arrangeret af klubben eller DTF på banerne reserveres og markeres i
banebookningssystemet af Bestyrelse/Senior-/Juniorudvalg med mindst syv dages varsel.
Annullering af en allerede tegnet tid p.g.a. udsatte kampe kan kun foretages efter underretning af de rette
vedkommende eller flere forgæves forsøg herpå.
VEDTÆGTSÆNDRINGER
§20.
Ændringer af klubbens vedtægter kan kun ske på en GF ved at 2/3 af de fremmødte stemme-berettigede
stemmer herfor. På en ekstraordinær GF kan dette ske ved simpelt flertal.
KLUBBENS OPHØR
§21.
Klubben kan kun ophæves på en GF ved at . af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor eller at der
ved en urafstemning opnås mere end ó af klubbens stemmeberettigede stemmer herfor. Klubbens formue
skal herefter overdrages til KTU.
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