1.0

Navn og tilhørsforhold:

1.1

Klubbens navn er Allerød Tennisklub.

1.2

Under navnet Allerød Tennisklub er klubben tilsluttet Allerød Idræts Union
samt Sjællands Tennis Union under Dansk Tennis Forbund, og medlemmerne
er underkastet disses og Danmarks Idræts Forbunds spilleregler.

1.3

I tilfælde af Allerød Tennisklubs opløsning overføres klubbens eksisterende
formue til Allerød Kommune med den klausul, at midlerne skal anvendes til
idrætsaktiviteter for børn og unge.

2.0

Formål:

2.1

Allerød tennisklubs formål er at udbrede kendskab til og færdighed i tennis
og padel.

3.0

Medlemsret:

3.1

Anmodning om optagelse fremsættes til kassereren. En eventuel nægtelse af
medlemskab behøver ikke begrundes.

3.5

Klubben kan optage passive medlemmer. Årskontingent for passive
medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Passive
medlemmer kan overgå til aktive uden at betale indmeldelsesgebyr.

4.0

Bestyrelse:

4.1

Allerød Tennisklub ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen består af formand, sekretær og kasserer samt
yderligere to medlemmer og kan efter behov nedsætte et antal udvalg under
bestyrelsen, som ledes af en formand for det/de respektive udvalg. Disse
medlemmer kan efter behov deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen vælger
en næstformand blandt sin midte. Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18
år og stemmeberettigede.

4.2

Valgene gælder for 2 år, således at halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år. Af
den først valgte bestyrelse afgår den større del efter et års forløb, hvis antallet
er ulige. Formand og næstformand kan ikke afgå samtidig.

4.2.1 Desuden vælges for et år ad gangen, to revisorer og en revisorsuppleant.

3.2

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden den 1. april.

3.3

Medlemskab er altid bindende for et år. Et medlem kan deltage i både
sommer- og vintersæsonen, eller alene i sommersæsonen. Uanset deltagelse
i vintersæsonen bevares medlemsskab.

3.4

4.2.2 Der kan af bestyrelsen udpeges formænd for relevante underudvalg.
Formænd for disse udvalg udpeges for to år ad gangen.
4.2.3 Bestyrelsen udarbejder budgetter for udvalgene og underudvalgene efter
indstilling fra disse.
4.2.4 I tilfælde af afgang blandt bestyrelsens medlemmer i årets løb kan bestyrelsen
supplere sig selv. Såfremt bestyrelsen gør brug af dette, skal medlemmet
korrekt vælges på førstkommende generalforsamling.

Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr. Alle medlemmer betaler et
årskontingent. Størrelsen af disse vedtages på den ordinære
generalforsamling. Kontingentopkrævning for årskontingentet, udsendes
elektronisk af kassereren ved sommersæsonens start med angivelse af
forfaldsdato. Rykker udsendes 3 uger efter forfaldsdato.

4.3

3.4.1 Aktive medlemmer, der ikke inden 5 uger efter forfaldsdag har betalt
kontingent, vil få deres medlemsnummer lukket, således at de ikke kan
reservere bane, og det genåbnes ikke, før restancen er betalt.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger, og indkalder til
bestyrelsesmøde, når han finder anledning til det, eller når to
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

4.3.1 Formanden kan desuden handle på klubbens vegne i uopsættelige sager, men
skal i så fald forelægge sagen på førstkommende bestyrelsesmøde.
4.3.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dets medlemmer er til stede.
Alle afgørelser inden for bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Står
stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.
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4.3.3 Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
4.3.4
4.4

2

Sekretæren fører forhandlingsprotokollen
Kassereren fører specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter
samt ajourfører medlemskartoteket.

5.0

Regnskab:

6.0

Generalforsamling:

5.1

Klubbens regnskab følger kalenderåret og underskrives af den valgte
bestyrelse ved regnskabsårets afslutning.

6.1

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar
måned.

5.2

De reviderede regnskaber indsendes til Allerød Kommune efter
generalforsamlingen tillige med meddelelse om generalforsamlingens
godkendelse af regnskabet.

6.2

Generalforsamlingen, der ledes af en på denne valgt dirigent, indkaldes med
mindst 12 dages varsel ved annonce i mindst et lokalt blad. Endvidere ved
samtidig elektronisk meddelelse til medlemmerne via klubbens hjemmeside
og/eller nyhedsbrev. Kun aktive og passive medlemmer med mindst tre
måneders medlemsskab, der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance, er
stemmeberettigede. Medlemmer under 15 år har stemmeret via forældre eller
værge. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

5.3

Revisorerne kan til enhver tid forlange regnskabet og kassebeholdningen
forevist.

Punkt 1:
2:
3:
3.1:
4:
5:

6:
7:
8:

Valg af dirigent
Beretninger
Regnskabet
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af
medlemskontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsen
a) Formand
b) Sekretær
c) Kasserer
d) Bestyrelsesmedlem
e) Bestyrelsesmedlem
Valg af to revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt.

For at kunne forlanges behandlet på generalforsamlingen, skal forslag være
indsendt til klubbens formand ugedagen før generalforsamlingen.
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6.3

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal,
afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal, hvorimod der kræves flertal på
2/3 af de mødende stemmer for at vedtage vedtægtsændringer. Skriftlig
afstemning foretages, såfremt et af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer eller dirigenten forlanger det. I modsat fald sker afstemningen
ved håndsoprækning.

6.4

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 12 dages
varsel, når den finder anledning til det. Bestyrelsen skal indkalde til en sådan,
når mindst 1/4 eller mindst 50 af klubbens stemmeberettigede medlemmer
forlanger det skriftligt med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
Indvarslingen finder sted på sædvanlig måde og skal, når den sker i følge
begæring, finde sted senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

7.0

Medlemspligter:

7.1

Utilbørlig omgang med klubbens rekvisitter og ejendele medfører
erstatningspligt.

7.2

Klubbens medlemmer skal rette sig efter de fastsatte reglementer, som er
opslået i klubhuset og offentliggjort på klubbens hjemmeside. Overtrædelse
af disse vil have til følge, at vedkommende for kortere eller længere tid kan
formenes adgang til banerne.

7.3

Medlemmerne modtager kvittering for indbetalt kontingent, og denne skal på
forlangende af et bestyrelsesmedlem forevises ved adgang til klubbens baner
og til generalforsamlingerne.

Vedtaget den 12. marts 1975, ændret 24. marts 1976, 22. februar 1978, 21. februar
1979, 15.februar 1985, 21. februar 1989, 25. februar 1992, 2. marts 1993, 23. februar
1994, 25. februar 1997, 23. februar 2000, 25. februar 2004, 24. februar 2010 og 22.
februar 2012
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