VEDTÆGTER FOR BRANDE TENNISKLUB
§1
Foreningens navn er Brande Tennisklub og foreningens formål er med
udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at drive tennissport
og gavne og fremme denne sport på bedste måde.
§2
Foreningens hjemsted er Ikast-Brande Kommune.
§3
Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Aldersgrænsen for juniorer er
18 år ved sæsonstart.
§4
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet
betales senest den 1. maj. Ved senere indmeldelse betales senest 14 dage
efter optagelsen. Ved indmeldelse efter 1. august betales halvt kontingent.
§5
Enhver, der har betalt kontingent, er medlem. Æresmedlemmer er
kontingentfrie.
§6
Klubbens bestyrelse består af 3 medlemmer, som vælges for en 1-årig periode.
Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved simpel stemmeflerhed på den ordinære
årlige generalforsamling. Desuden vælges én suppleant til bestyrelsen.
På samme generalforsamling vælges 2 revisorer, der vælges for et år ad gangen.
Afgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, supplerer bestyrelsen sig selv.
§7
Ethvert aktivt seniormedlem har stemmeret straks efter optagelsen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

I tilfælde af stemmelighed gør bestyrelsens 3 stemmer udslaget.
Vedtagelse kan ikke tages, når der ikke er mødt mindst 3 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen fordeler selv forretningerne mellem sig, varetager klubbens tarv
og tager bestemmelser med hensyn til klubbens virksomhed, anskaffelse og
vedligeholdelse af rekvisitter m.m.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Regnskabet følger kalenderåret.
Bestyrelsesmøde holdes så ofte, at bestyrelsen finder det nødvendigt.
§8
Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter de anordninger, som bestyrelsen
måtte træffe til ordenes overholdelse på spillepladsen. Bestyrelsen kan straffe
overtrædelse heraf med midlertidig udelukkelse fra klubbens baner og i
gentagelsestilfælde eksklusion.
Bestyrelsen fastsætter et regelsæt vedrørende brug af baner og banereservation.
Klubbens ordensregler er opslået i klubhuset samt på klubbens hjemmeside.
§9
Gæstespillere kan henvende sig til kassereren eller betale direkte på
hjemmesiden.
§ 10
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år senest den 1. april. På denne
aflægges beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, forelægges det
reviderede regnskab og vælges bestyrelse samt behandles de på dagsordenen
optagne forslag. For at kunne optages på dagsordenen skal forslag fra
medlemmer indleveres til kassereren senest 4 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst en uges varsel ved annoncering
på hjemmesiden www.brandetennisklub.dk og på sociale medier som
Facebook (Brande Tennisklub), (Brande online) ………
På hver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne.

Dagsorden
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab
Valg til bestyrelsen
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer
Indkomne forslag
Eventuelt
§ 11
Når 10 af de aktive medlemmer forlanger en ekstraordinær generalforsamling,
skal bestyrelsen indvarsle hertil.
Det skal foreligge skriftligt og indeholde forslag til dagsordenen.
Bestyrelsen kan ligeledes indkalde til ekstraordinær generalforsamling med
en uges varsel.
§ 12
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette særlige
øjemed indkaldt generalforsamling. Det fordres, at mindst ⅔ af de mødte
stemmer for beslutningen.
Denne generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt
overskud til velgørende eller almennyttige formål, der ligger i tråd med
foreningens formål; herunder landsforbund.
§ 13
Forandringer i eller tillæg til vedtægterne kan kun vedtages på
en generalforsamling, hvor mindst ⅔ af de fremmødte
stemmer for.
Således vedtaget på generalforsamlingen
Brande den 16. september 2020

