Vedtægter
for
Bisserup Tennisklub

§1
Foreningens navn er Bisserup Tennisklub hjemmehørende i Slagelse Kommune.
Bisserup Tennisklub er medlem af DGI.
§2
Klubbens formål er at tilbyde tennisinteresserede mulighed for at dyrke tennis samt med udgangspunkt i tennis at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.
§3
Klubben er en selvstændig forening, som kan tilslutte sig de foreninger og organisationer, som
bestyrelsen finder fornødent.
§4
Til bestridelse af foreningens udgifter opkræves hos medlemmerne et kontingent, hvis størrelse
fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.
Der betales kontingent for hvert fuldgyldigt medlem.
Kontingent betales efter opkrævning helårligt for perioden 1. maj – 30. april. Medlemmer, der
ikke betaler rettidig, slettes af medlemslisten.
Adresseændring skal snarest meddeles foreningens kasserer.
Medlemmer, der udgår af foreningen har intet krav på tilbagebetaling af kontingent eller på nogen andel af foreningens evt. formue.
§5
Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned hvert år i Bisserup.
Generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, skal varsles skriftligt ved opslag eller
via mail til medlemmerne med mindst 14 dages frist.
Kun forslag, der er optaget på dagsordenen, kan komme til behandling og afgørelse.
Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling,
indgives skriftligt til bestyrelsen inden 1. marts.
Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst to tredjedele
fuldgyldige medlemmer kræver det, ved skriftlig henvendelse til formanden.
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§6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Fremlæggelse af budgetforslag til godkendelse.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg til bestyrelse.
Valg af bestyrelsessuppleant.
Valg af revisorer.
Valg af revisorsuppleant.
Eventuelt.
§7

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges ved simpel stemmeflerhed. Dirigenten
afgør endeligt alle formalitetsspørgsmål, herunder formen for stemmeafgivning.
§8
Hvert medlem har en stemme.
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, der forevises på generalforsamlingen.
Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Generalforsamlingerne skal refereres. Referaterne underskrives af dirigenten og tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
Der udsendes referat til alle medlemmerne.
§9
Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
De 5 bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for en 2-årig periode. Suppleant vælges for 1 år
ad gangen. På lige årstal vælges næstformand og kasserer. På ulige årstal vælges formand, 2
bestyrelsesmedlemmer og revisor.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Afgørelser inden for bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed.
Der optages referat på bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsens medlemmer oppebærer intet honorar.
Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp til nødvendig vedligeholdelse m.m.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af enkelstående opgaver.
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§ 10
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede medlemsstab.
Optagelse af lån skal være godkendt af en generalforsamling ved simpelt flertal.
Der påhviler ikke medlemmerne personlig/solidarisk hæftelse for foreningens forpligtelser.
§ 11
Ændring af foreningens vedtægter kræves vedtaget af mindst to tredjedele af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer, evt. repræsenteret ved fuldmagt. Forslag til vedtægtsændring
skal være optaget på dagsordenen for den pågældende generalforsamling.
Ophævelse af foreningen kræves vedtaget af mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer, evt. repræsenteret ved fuldmagt. Er det fornødne antal medlemmer ikke repræsenteret, indkaldes inden 14 dage med sædvanligt varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor de allerede foreliggende forslag kan vedtages med mindst to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, evt. repræsenteret ved fuldmagt.

§ 12
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Genvalg kan finde sted.
§ 13
Ved opløsning af foreningen skal eventuelle aktiver anvendes til almennyttige formål.
--- ooOoo ---

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. januar 2014
Dirigent: Nils Bak Pedersen
Revideret på generalforsamlingen den. 27. marts 2014
Dirigent: Nils Bak Pedersen
Revideret på generalforsamlingen den 28. marts 2017
Dirigent: Jacob Borello
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