
Vedtægter for Gadstrup Tennis Club 
 
§ 1. Klubbens navn 
Klubbens navn er Gadstrup Tennis Club og dens hjemsted er Gadstrup, Roskilde Kommune. 
 § 2. Klubbens formål 
Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at dyrke tennis. 
 § 3. Medlemskab og organisation 
Klubben er medlem af Sjællands Tennis Union (SLTU). Dansk Tennisforbund under Dansk Idrætsforening 
og underkastet amatør og licensregler samt bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte. Supplerende 
er klubben medlem af Gadstrups Idrætsforening – GIF. 
 
§ 4. Kontingent 
Klubbens kontingent fastsættes for 1 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet 
opkræves helårsvis og skal betales hvert år senest den 1. april. 
 § 5. Optagelse af medlemmer 
Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver der er fyldt 18 år som senior, og under 18 år som junior. 
Ved optagelse af umyndige kræves samtykke af forældre/værge. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens 
forslag udnævnes af generalforsamlingen. Spørgsmål om en sådan udnævnelse kan ikke gøres til genstand 
for diskussion på generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfri og har samme rettigheder, som 
øvrige medlemmer. 
 § 6. Eksklusion 
Afdelingsbestyrelsen kan indstille til GIF's hovedbestyrelse om eksklusion af et medlem, når særlige forhold 
giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusion. 
Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på GIF's førstkommende generalforsamling. 
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig, 
hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Et medlem der er 
ekskluderet, kan kun optages på ny med en GIF generalforsamlingsbeslutning 
 
§ 7. Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære 
generalforsamling, der afholdes hver år i februar måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig 
meddelelse til medlemmerne eller ved annoncering i lokalavisen. Forslag, der ønskes forelagt 
generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der 
har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i 
kontingentrestance. For aktive medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, forvaltes stemmeretten af forældre/ 
værge. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. 
 
§ 8. Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte flg. punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetæller 
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år til orientering 
5. Behandling af evt. indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
9. Valg af evt. spiller-/trænerudvalg 
10. Eventuelt 
 
§ 9. Generalforsamlingens ledelse/afvikling 
Til at lede forhandlingerne vælger generalforsamlingen sin dirigent, der ikke må være medlem af 
bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog §§ 6, 15 og 16. 



Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal skriftlig afstemning foretages, når 5 stemmeberettigede 
medlemmer begærer det ved afstemninger og valg. Afstemning om eksklusion skal foregå skriftligt. 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i 
det omfang, dirigenten bestemmer. 
 § 10. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal 
generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med 
oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder 
bestemmelserne i § 7. 
 
§ 11. Bestyrelse - Ledelse m.v. 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne 
beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen iht. lovene. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden. 
  
§ 12. Bestyrelsens konstituering m.v. 
Bestyrelsen, der består af 3 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling, konstituerer sig 
snarest efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med formand, næstformand og kasserer. Der afgår 
1 medlem hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 2 af dens medlemmer 
er til stede. 
 
§ 13. Foreningens regnskabsår 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det 
foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære 
generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning. 
 
§ 14. Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant, jf. § 8. 
Revisoren skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. 
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. en har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og 
beholdninger. 
 
§ 15. Vedtægtsændringer 
Ændring af vedtægterne kan ske, på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 
forslaget. Ved vedtægtsændring underrettes samtlige medlemmer skriftligt. Formanden eller næstformanden 
er til stede, jf. dog § 6. l formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Over bestyrelsens 
forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog 
underskrift fra såvel formand som kasserer. l alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast 
ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer i forening. 
 
§ 16. Foreningens opløsning 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra 
generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne 
stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, 
indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset 
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Der skal samtidig træffes bestemmelse om, 
hvorledes der skal forholdes med foreningens formue og evt. gæld, herunder fast ejendom og løsøre, dog er 
simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt. l tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, 
anvendes til idrætslige formål.  
 
Således varetaget på den stiftende generalforsamling i Ramsøhallen den 14. juni 1989 med ændringer i §§ 
3, 4 og 7 vedtaget på den ordinære generalforsamling 4. marts 1999, ændringer i§§ 1, 3 og 6 vedtaget på 
den ordinære generalforsamling 1. marts 2007 samt ændring i § 8, 12, 13 og 14 på den ordinære 
generalforsamling 14. februar 2017. 


