
Vedtægter for Rønne Tennis Klub 

  

§ 1. Foreningens navn er Rønne Tennis Klub (RTK). 

Dens hjemsted er Rønne. 

§ 2. Klubbens formål er at dyrke tennisspillet, samt at udbrede interessen for og kendskab til denne 

idræt ved at samle unge og voksne i et forpligtigende fællesskab, som tager ansvar for egne og 

andres sundhed og velvære. 

§ 3. Klubben er medlem af Bornholms Tennis Kreds og via Sjællands Tennis Union medlem af 

Dansk Tennis Forbund under Danmarks Idrætsforbund. Klubben er desuden medlem af DGI, 

gennem DGI Bornholm. 

Medlemmerne er underkastet de amatørregler og bestemmelser, som disse forbund måtte 

fastsætte. 

Klubben er forpligtiget til at betale kontingent til Bornholms Tennis Kreds, Sjællands Tennis 

Union samt Dansk Tennis Forbund.  

§ 4. Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 

19 år. 

Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, som 

endnu ikke er fyldt 19 år. 

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge. Det 

fordres endvidere, at medlemmet er amatør.  

§ 5. Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

Kontingent opkræves forud.  

§ 6. Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages varsel, 

og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra 

udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i 

kontingentrestance udover to måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel 

ekskludere vedkommende. 

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af 

foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.  



 

§ 7. Generelforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling - der 

afholdes hvert år inden udgangen af marts måned - bekendtgøres med 14 dages varsel via 

mail/post til samtlige medlemmer.( med dagsorden iflg. Vedtægterne). 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen. 

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 19 år, der har været medlem af foreningen i de 

sidste tre måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.  

§ 8 Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 

 1.  Valg af dirigent. 

 2.  Valg af referent. 

 3.  Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

 4.  Bestyrelsens beretning. 

 5 

6.  

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.  

6.     Godkendelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingenter.  

  7.  Indkomne forslag. 

 8.  Valg af formand for to år, i ulige år 

 9.  Valg af kasserer for to år, i lige år 

 10.  Valg af 1 medlem til bestyrelsen for to år, i lige år. 

 11.  Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen for to år, i ulige år 

 12.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. 

 13.  Valg af 2 revisorer for et år. 

 14.  Valg af 1 revisorsuppleant for et år. 

 15.  Eventuelt.  

 



 

§ 9. Foreningen ledes af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, formand, kasserer, samt tre 

bestyrelsesmedlemmer.  

§ 10. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede 

forhandlingerne. Generalforsamlingen afgør ved simpel majoritet de forslag, der i 

overensstemmelse med dagsordenen måtte foreligge. 

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af samtlige medlemmers stemmer. Såfremt dette ikke opnås ved 

en ordinær generalforsamling afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som da er 

beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Hvis det forlanges, skal 

afstemningen foregå skriftligt.  

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol.  

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet, eller 

mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. 

Denne indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling, og skal være afholdt 

senest en måned efter begæring er fremsat.  

§ 12. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De 

vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

Beslutningsdygtighed kan i bestyrelsen kun finde sted, når mindst halvdelen af dens 

medlemmer er til stede, heriblandt formand. 

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner, udover den daglige drift, 

kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. 

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves generalforsamlingens 

samtykke.  

Repræsentanter til Bornholms Tennis Kreds årsmøder udpeges af bestyrelsen ligesom 

bestyrelsen udpeger repræsentanter til andre udvalg.  

§ 13. Der påhviler ikke foreningens medlemmer – herunder bestyrelsen, nogen form for personlig 

hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtigelser.  

§ 14. Foreningens regnskabsår er 1. januar - 31. december. Årsregnskab forelægges den ordinære 

generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning. 

Bestyrelsen skal inden den 20. februar afgive årsregnskab for det foregående år til revisorerne.  



§ 15. Revisorerne skal hvert år i februar/marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at 

beholdningerne er til stede. 

Årsregnskab forsynes med en påtegning. 

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdningerne. 

Foreningens midler indsættes i en bank. 

§ 16. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt 

ekstraordinærgeneralforsamling. 

Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2-delen af foreningens stemmeberettigede 

medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4-dele af de afgivne 

stemmer er for forslaget. 

Er en generalforsamling, ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor 

beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede 

medlemmer, der er til stede.  

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes 

med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, og simpelt stemmeflertal her er 

tilstrækkeligt. 

I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til almennyttige 

idrætslige formål, dog fortrinsvis til tennissport. 

 

Foreningen er startet 7. februar 2013 under navnet Rønne Tennis Klub.  

 

 


