Love for Høsterkøb Tennisklub
Navn og formål

§ 1. Klubbens navn er Høsterkøb Tennisklub
§ 2. Klubbens formål er at udbrede kendskab til og færdighed i tennisspil.

Medlemmerne
§3. Optagelse er afhængig af bestyrelsens skøn. Klubben vil foretrække medlemmer fra
Høsterkøb og sekundært fra nærområdet.
§4. Indmeldelse sker til bestyrelsen. Ved eventuel udmeldelse inden udløbet af en sæson,
refunderes der ikke kontingent.
Kontingent
§5. Medlemskontingentet, som betales ved indmeldelsen, fastsættes på den ordinære
generalforsamling for et år ad gangen. for seniorer og juniorer.
Bestyrelsen kan beslutte, at der er begrænset adgang for visse aldersgrupper til banen.
Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, fritage et medlem for kontingent i kortere
eller længere tid.

Generalforsamling
§6. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden mellem 1.
januar og 1. juli.
§7. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Bestyrelsen kan
frit vælge, hvorledes der kommunikeres til medlemmerne. Kun medlemmer har
adgang til generalforsamlingen, der selv afgør sin lovlighed.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1.

Valg af di rigent

2.

Formanden aflægger beretning

3.

Kassereren forelægger det reviderede regnskab og budget
for det kommende år til godkendelse

4.

Fastsættelse af kontingent

5.

Behandling af indkomne forslag.
Forslag må, for at kunne forlanges behandlet, være indsendt til
klubbens formand senest 8 dage før generalforsamlingen

6.

Valg til bestyrelsen

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant

8.

Eventuelt

§8. På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal,
afgøres sagerne ved simpel stemm eflerhed. Stemmeretten kan kun udøves ved
personligt møde. Til ændring af klubbens love kræves dog, at mindst 3/4 af
medlemmerne har givet møde, og at mindst 2/ 3 af de mødende stemmer for
forslaget. I modsat fald indkaldes inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvi
lken vedtægtsændringen kan ske med 2/3 majo ritet uanset antallet af fremmødte
medlemmer.
§9. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær genera lforsamling , når den finder
anledning dertil.

Bestyrelsen
§10. Klubbens anliggender ledes af en bestyrelse bestående af formand,
spilleudvalgsformand og 4 bestyrelsesmedlemmer, af hvilke to afgår efter tur ved hver
ordinær generalforsamling. Det vil sige, at man sidder i bestyrelsen for 3 år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen udpeger efter hvert generalforsamling en kassérer, som ikke behøver være en
del af bestyrelsen.
I tilfælde af afgang blandt bestyrelsens medlemmer i årets løb supplerer bestyrelsen sig selv,
dog således at valget godkendes på førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Beslutninger er
kun gyldige, når der er flertal derfor.
§11. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne.
Protokollen underskrives for generalforsamlingens vedkommende af dirigenten og
formanden, - for bestyrelsesmødernes vedkommende af samtlige tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer. Elektronisk accept svarer til underskrift.
§ 12. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder anledning dertil, eller når 2 af
bestyrelsens medlemmer ønsker det. Formanden leder forhandlingerne. Han er berettiget
til at handle på klubbens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald
forelægge sagen for bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde

§ 13. Formanden fører forhandlingsprotokollen alternativt udpeger en anden. Kassereren er
ansvarlig for medlemsprotokollen samt regnskabet over klubbens indtægter og udgifter.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
§ 14 . Klubbens likvide midler skal indestå på bankkonto eller tilsvarende. Det tillades dog
kassereren at have en kontant kassebeholdning på indtil kr. 1. 000. Med bestyrelsens
samtykke kan dette beløb forhøjes i korte perioder. Bestyrelsen kan give formanden eller
kassereren fuldmagt til at disponere over klubbens konti.
I øvrigt tegnes klubben ved underskrift af formanden og et andet medlem af bestyrelsen.
Ved formandens fravær kan klubben tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Ved
låneoptagelser skal dokumenterne underskrives af den samlede bestyrelse.
§ 15. Revisoren kan til enhver tid forlange regnskabsbøger, bilag og kassebeholdning
forevist.

Spilleudvalget
§16. Spilleudvalget består af en formand og en række medlemmer som
spilleudvalgsformanden udpeger.
Spilleudvalget er ansvarlig for ledelsen og afviklingen af klubbens træning samt interne og
eksterne turneringer.

Ordensregler
§ 17. Klubbens medlemmer skal rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte ordensregler.
Overtrædelse af disse kan medføre, at vedkommende for kortere eller længere tid formenes
adgang til baneanlægget.

Klubbens opløsning
§ 18. Beslutning om klubbens ophør kan tages på en i den anledning indkaldt
generalforsamling, og da i overensstemmelse med reglerne i § 8 om ændring af lovene .
§ 19. Bestemmelse om af vikling af klubbens forpligtelser, salg af ejendele m.v. i likvidations
tilfælde tages ved simpel stemmeflerhed.
Alle foreningens midler deponeres hos Rudersdal Kommune i 5 år. Såfremt der inden for
dette tidsrum dannes en ny forening, hvis love Rudersdal Kommune godkender, og med
samme formål som den opløste forening, tilfald er midlerne den nye.
I modsat fald tilfalder de Grundejerforeningen i Høsterkøb.
§20. Disse love er vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 3. Maj
2018.
Høsterkøb den 3. maj 2018

Underskrevet af bestyrelsen

