VEDTÆGTER
for
Rudkøbing Tennisklub
Cvr.nr. 71469212

§ 1 Klubbens navn og formål
Rudkøbing Tennisklub er hjemhørende i Langeland Kommune og er oprettet i 1910.
Stk. 2. Klubbens formål er at give aktive medlemmer lejlighed til at dyrke tennis og
padeltennis.

§ 2 Medlemskab
I klubben optages aktive og passive medlemmer. Medlemskabet er først effektivt,
når kontingentet er betalt.

§ 3 Kontingenter mv.
Kontingentsatser fastsættes hvert år på generalforsamlingen for aktive og passive
medlemmer.
Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter tillige pris for andres brug af padelbane og
tennisbaner, brug af og fast reservation af haltimer og pris på strøm.
Stk. 3. Bestyrelsen kan i begrænset omfang aftale pris for anden benyttelse af anlæg
for ikke medlemmer. Sådanne aftaler omtales på den følgende generalforsamling.

§ 4 Kontingentrestance og andre restancer
Kontingentrestance eller anden restance udover 2 uger medfører efter påkrav
udelukkelse af klubben.
Stk. 2. Genoptagelse af et ekskluderet medlem kan kun finde sted mod restancens
fulde betaling. Tilsvarende gælder for andre restancer.
Stk. 3. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder afvige herfra.
§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse af klubben sker ved skriftlig henvendelse til formanden eller kassereren.
Udmeldelse har gyldighed fra efterfølgende 30.april.

§ 6 Ordensregler
Medlemmerne er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, som bestyrelsen
måtte træffe til ordenens opretholdelse, såvel på banerne som på tilskuerpladserne.
Stk. 2. Skader et medlem ved sin opførsel klubbens virksomhed, overtræder dens
love og reglementer eller forstyrrer spillet, kan bestyrelsen straks udelukke
vedkommende. Forsætlig beskadigelse af klubbens redskaber etc. medfører

erstatningspligt. Ved grove eller gentagne overtrædelser af disse regler kan
bestyrelsen udelukke et medlem af klubben.
Stk. 3. Eksklusion efter denne bestemmelse kan efter medlemmets begæring
forelægges på førstkommende generalforsamling. Medlemskabet suspenderes indtil
generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at indkalde det ekskluderede medlem
til generalforsamlingen. Medlemmet har ret til at udtale sig under punktets
behandling på generalforsamlingen. Det afgøres ved simpel stemmeflerhed om
eksklusionen skal fastholdes.

§ 7 Turneringer/Spillereglementer
Bestyrelsen er forpligtet til i årets løb at søge afholdt turneringer, og bestyrelsen
fastsætter spillereglementer, der blandt andet indeholder bestemmelse om
spillebanernes afbenyttelse etc.

§ 8 Generalforsamlingen
Den årlige generalforsamling skal afholdes inden 30. april i året efter regnskabsårets
udløb.
Stk. 2. Indkaldelse sker med mindst 8 og højest 14 dages varsel enten ved
bekendtgørelse i lokalpressen eller ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside.
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse,
og fremlæggelse af budget for det kommende år
4. Fastsættelse af kontingenter mv.
5. Valg af bestyrelse og suppleant
6. Valg af revisor og revisor suppleant
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt
Stk. 4. Forslag fra medlemmerne skal være indleveret til formanden senest 1.
februar i året efter regnskabsårets udløb. Forslag kan kun sættes under afstemning,
hvis det er nævnt i generalforsamlingens indkaldelse
Stk. 5. Hvert aktive medlemmer har 1 stemme, når de er fyldt 16 år, ikke er i
kontingentrestance og er indmeldt senest 3 mdr. før generalforsamlingen, jf. § 2.
Stk. 6. Stemmeret kan ikke afgives ved fuldmagt.

Stk. 7. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet
fremgår af vedtægterne.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst ¼ af klubbens medlemmer fremsætter ønske herom til
formanden ledsaget af et skriftlig og begrundet forslag til dagsorden.
Stk. 2. Indkaldelse sker snarest mulig og senest 14 dage efter begæringen er
modtaget til snarest mulig afholdelse. Indkaldelse sker som for ordinær
generalforsamling.

§ 10 Bestyrelsen
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, der består af 4‐7 medlemmer
Stk. 2. Medlemmer til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en
2‐årig periode. Samtidig vælges 1 suppleant for et år.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg herunder i hvert fald hal/bane‐,
og senior‐ og juniorudvalg.
Stk. 5. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er
til stede. Hvis fremmødet til et bestyrelsesmøde er et lige antal, skal formanden
være til stede. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

§ 11 Tegningsregler
Ved anlæg af nye baner, pantsætning, køb eller salg af fast ejendom, tegnes klubben
af generalforsamlingen.
Stk. 2. Klubben tegnes i øvrigt af den samlede bestyrelse.
Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12 Regnskabsår
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Valget gælder 1 år ad gangen.

Stk. 3. Regnskabet skal af bestyrelsen tilstilles revisoren senest 14 dage før
generalforsamlingen.

§ 13 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af klubbens
medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 2. Stemmer 2/3 af de fremmødte medlemmer for forslaget, kan der inden 14
dage indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan
godkendes, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 14 Opløsning
Beslutning om opløsning af klubben besluttes efter samme regler som for
vedtægtsændring.
Stk. 2. Træffes der beslutning om klubbens opløsning, skal bestyrelsen straks efter
generalforsamlingen kontakte Langeland Kommune. Nedlæggelse af faciliteter,
realisering af aktiver og enhver afvikling af klubben i øvrigt, kan alene ske efter
forudgående godkendelse af kommunalbestyrelse, eller hvem denne måtte
bemyndige hertil. Nettoprovenu skal anvendes til sportslige formål i Langeland
kommune, fortrinsvis tennis.
Stk. 3. Nærværende bestemmelse kan alene ændres med samtykke fra
kommunalbestyrelsen.
Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen d. 22. april 2020.

