Vedtægter for Gadevang Tennisklub
1. Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Gadevang Tennisklub, forkortes GTK og har hjemsted i Hillerød Kommune.
Klubben er etableret i 1981 af en gruppe af borgere i Gadevang.
2. Formål
Klubbens formål er at fremme tennissporten i Gadevang. De nærmere retningslinjer for foreningens
aktiviteter fastlægges af bestyrelsen.
3. Medlemskab
Medlemskab af klubben kan opnås af alle interesserede ved henvendelse til klubbens bestyrelse
efter følgende prioriteringsrækkefølge:
1. Borgere i Gadevang
2. Borgere i Hillerød Kommune
3. Øvrige
Medlemskab ophører, når et medlem skriftligt har meddelt kassereren, at pågældende ønsker at
udtræde af klubben. Udmeldelsen vil have virkning fra udløbet af regnskabsåret.
Hvis et medlem efter 2 rykkere ikke har betalt sit kontingent, træffer bestyrelsen beslutning om det
videre forløb.
4. Kontingent
Kontingent for hhv. juniorer, seniorer og passive medlemmer fastsættes på generalforsamlingen for
et år ad gangen og indbetales efter bestyrelsens retningslinjer.
Såfremt kontingentet ikke er betalt senest to måneder efter, opkrævningen er udsendt, mistes retten
til at benytte baneanlægget samt retten til at deltage i klubbens øvrige aktiviteter. Der er fast
kontingentfritagelse for bestyrelses-medlemmer og aktive bestyrelsessuppleanter i GTK.
5. Generalforsamling
Øverste myndighed i klubben er generalforsamlingen, der ordinært afholdes en gang årligt inden
udgangen af februar måned.
Der indkaldes til Generalforsamlingen alene ved opslag på foreningens hjemmeside
www.gadevangtennisklub.dk samt http://gadevang.webbooking.dk med mindst 3 ugers
varsel og med anførelse af dagsorden.
Medlemmer, som fortsat ønsker at modtage indkaldelse pr. brev, skal meddele dette til klubbens
kasserer.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Godkendelse af budget og kontingent
5. Valg af 3 / 4 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
7. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
8. Forslag fra medlemmerne. Sådanne forslag skal fremsættes skriftligt til formanden
senest 10 dage før generalforsamlingen
9. Forslag fra bestyrelsen
10. Eventuelt
Alle under punkt 5 nævnte valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes om
forslag, der behandles under punktet eventuelt. Afstemningen er åben, med mindre
generalforsamlingen bestemmer noget andet. Kontingentrestance udelukker stemmeret på
generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling
med 14 dages varsel enten af bestyrelsen eller hvis mindst 20% af medlemmerne fremsætter
skriftlig anmodning herom. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

7. Ledelse - Valg af bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer der vælges på generalforsamlingen. Alle
valg gælder for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år. Hvert andet år vælges 3
bestyrelsesmedlemmer. Det følgende år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
8. Beslutnings- og tegningsregler
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede på et indvarslet
bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastlægger rutinen for indkaldelse til bestyrelsesmøder.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan besluttes såfremt mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte
medlemmer stemmer herfor. Såfremt der på en generalforsamling skal behandles
forslag om ændring af vedtægterne, så skal dette klart fremgå af indkaldelsen til
generalforsamlingen og forslaget skal i sin fulde ordlyd fremgå af indkaldelsen.
10. Regnskabsår
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
11. Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan kun besluttes såfremt 2/3 af medlemmerne stemmer herfor på en
generalforsamling. Er der ikke 2/3 af medlemmerne til stede, men forslaget opnår almindelig
stemmeflerhed, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan
vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte. Ved opløsning træffer generalforsamlingen
bestemmelser om anvendelse af foreningens eventuelle formue.

