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§1 Navn. 
Klubbens navn er Ringsted Tennisklub, hvis hjemsted er Ringsted 

Kommune. 
 

§2 Formål. 
Klubbens formål er at give medlemmerne lejlighed til at spille tennis 

og i øvrigt fremme interessen for dette spil. 
 

§3 Medlemskab. 

Klubben består af aktive og passive medlemmer.  
Indmeldelse sker ved at oprette brugerprofil og betale kontingent via 

klubbens medlems- og banebookingsystem. 
Bestyrelsen har under ansvar overfor generalforsamlingen ret til at 

nægte optagelse af og at udelukke medlemmer af klubben 
 

§4 Kontingent. 
Kontingenter fastsættes på den årlige generalforsamling. Gæster, der 

er aktive medlemmer af andre tennisklubber, kan med et bestyrelses- 
medlems tilladelse, uden betaling, benytte klubbens baneanlæg i en 

kortere periode. 
 

§5 Generalforsamling. 
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle klubbens 

anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. 

april.  
Indkaldelse sker via opslag i klubhus og på klubbens hjemmeside 

med mindst 14 dages varsel. 
 

Generalforsamlingen, der ledes af en på denne valgt dirigent, har 
følgende dagsorden: 

 
1. Formanden aflægger beretning. 

2. Kassereren forelægger regnskabet. 
3. Fastsættelse af kontingenter. 

4. Indkomne forslag. 
5. Valg til bestyrelsen. 

6. Valg af 1 suppleant. 
7. Valg af 2 revisorer. 

8. Eventuelt. 

 
Kun aktive medlemmer har stemmeret. 

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig 
uanset de mødendes antal. 

 
 



Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være 
indsendt til formanden mindst 3 dage forud for at kunne optages på 

den ordinære dagsorden. Vedtægtsændringer kan foretages på 
generalforsamlingen med mindst 2/3 af de tilstedeværende 

medlemmers stemmer, idet medlemmerne forinden skal underrettes 
om vedtægtsændringernes indhold. 

 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller ¼ af 

medlemmerne ønsker det. Den indvarsles på samme måde som den 

ordinære, dog skal dagsordenen offentliggøres samtidig med 
indkaldelsen. 

 
§6 Bestyrelsen. 

Klubbens anliggender ledes af en bestyrelse, der består af 6-8 aktive 
myndige medlemmer, hvoraf højst 2 kan være under 20 år, valgt af 

generalforsamlingen for 2 år.  
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv (formand, 

næstformand, kasserer, bane-inspektør, sekretær, spilleudvalg og 
ungdomsudvalg).  

Ved den ordinære generalforsamling afgår 3-4 bestyrelses-
medlemmer. Formanden leder klubbens møder, indkalder til 

bestyrelsesmøde, når han finder anledning dertil, eller når 2 af 
bestyrelsens medlemmer ønsker det. 

I tilfælde af stemmelighed under afstemning gør formandens stemme 

udslaget. 
Kassereren fører medlemsfortegnelse samt specificeret regnskab over 

klubbens drift og udarbejder status ved regnskabsårets slutning. 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 

Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling. 
Det reviderede regnskab skal 8 dage før den ordinære general-

forsamling ligge til gennemsyn hos formanden eller hos en ved 
indkaldelsen angiven person. 

 
§7 Baneanlægget. 

Bestyrelsen sørger for baneanlæggets pasning og vedligeholdelse og 
udfærdiger et banereglement, som opslås i klublokalet. Overtrædelse 

af dette reglement og eventuelle andre opslag på banerne kan efter 
bestyrelsens vedtagelse medføre erstatning og eventuelt udelukkelse 

af klubben. 

 
 

 
 

 
 

 



§8 Opløsning. 
Opløsning af klubben kan kun finde sted på en særlig, dertil indkaldt 

generalforsamling, og kun når mindst ¾ af klubbens aktive myndige 
medlemmer stemmer derfor. 

Ved opløsning af klubben vil et evt. overskud tilfalde Dansk 
Tennisforbund. 

 
 

 

Således vedtaget på en generalforsamling, den 19. marts 2014. 
Thomas Nielsen  Bo Grønhøj Stigaard Rasmus Nielsen 

Flemming Struve  IngeLise Svendsen Jacob Roar Hansen 
Anders Gjerting  Nikolaj P. Hansen  Henny Rasmussen 

 
 

Tidligere ændret den 4. marts 2002. 
 

 
 

 

 


