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 Vedtægter for foreningen  
RY TENNIS KLUB 

 
§  1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Ry Tennis Klub. Dens hjemsted er Ry, Skanderborg Kommune. 
 

§  2. Foreningens mission 
Ry Tennis Klubs formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke tennissporten 
fortrinsvis på motionsplan såvel som ved deltagelse i f.eks. holdkredsturneringer. 
Foreningen har som mål at skabe et hyggeligt og aktivt klubliv for alle medlemmer. 
Aktivitetstilbuddene skal henvende sig til alle kategorier af medlemmer uanset spilleerfaring 
eller alder. 
 

§ 3.  Foreningens vision 
 Foreningen ønsker at kunne tilbyde fysiske rammer, som modsvarer de til enhver tid 

gældende forventninger. Det være sige både med hensyn til banekapacitet og øvrige 
faciliteter.  Ultimativt vil vi søge at muliggøre tennis hele året rundt.   
   

§  4. Organisatorisk tilhørsforhold 
Klubben kan være medlem af Jyllands Tennis Union under Dansk Tennis Forbund og/eller 
andre organisationer, som kan være medvirkende til at fremme Ry Tennis Klubs formål og 
virke. 
 

§  5. Fastsættelse af kontingent 
Klubbens kontingent og gebyrer fastsættes af bestyrelsen. 
Kontingentet opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. 
 

§  6. Indmeldelse, udmeldelse og eksklusion 
Organiseringen af ind- og udmeldelse fastlægges af bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. 
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har 
stemt for beslutningen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, 
have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan forlange spørgsmålet om eksklusion 
afgjort på førstkommende, ordinære generalforsamling. Afgørelsen på generalforsamlingen 
træffes med almindeligt flertal. 
  

§  7. Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 
Den ordinære generalforsamling afholdes i løbet af oktober eller november måned og 
indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse såsom e-mail til medlemmet 
eller ved bekendtgørelse i de lokale blade. Meddelelsen skal indeholde information om 
dagsordenen.  
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der er medlem af klubben ved general-
forsamlingens afholdelse. 
Kun fremmødte kan stemme. 
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§  8. Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punk-
ter: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretninger for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. 
4. Information om forventninger til klubbens overordnede økonomi det kommende år, 

herunder eventuelle større ændringer i enkeltposter. 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
6. Valg af formand i lige år 
7. Valg af øvrig bestyrelse og eventuelt bestyrelsessuppleant(er). 
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. 
9. Eventuelt. 

 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. 
 

§  9. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når minimum 1/3  af bestyrelsens med-
lemmer eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom. 
Generalforsamlingen afholdes 1 måned efter, at begæring er modtaget af bestyrelsen. 
Dagsorden skal indeholde oplysninger om det/de emner, der ønskes behandlet. 
 

§ 10. Afstemningsregler 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.  
Såfremt et medlem af bestyrelsen eller 1/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede 
medlemmer ønsker det, skal afstemning og valg foregå skriftligt. 
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Referat af generalforsamlingen og dennes beslutninger indføres i protokol. 
 

§ 11. Bestyrelsen og valg 
Klubbens ledelse består af en bestyrelse på 3 til 6 medlemmer, der repræsenterer klubben i 
alle forhold. Der kræves ikke medlemskab af klubben for at blive valgt til bestyrelsen.  
Bortset fra posten som formand konstituerer bestyrelsen sig efter generalforsamlingen. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.  
  
Samtidigt med valg af bestyrelse kan der foretages valg af suppleanter for en 1-årig periode. 
 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer deltager i 
behandlingen og beslutningen. Derudover kræves det, at samtlige medlemmer af 
bestyrelsen på forhånd har haft mulighed for at udtale sig, inden beslutningen tages.  
Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed i afstemninger i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til at varetage forskellige opgaver i klubben. 
Udvalgene refererer til mindst et bestyrelsesmedlem. 

 
§ 12. Regnskab og budget 

Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september. Driftsregnskab og status forelægges 
forsynet med påtegning af revisor den ordinære generalforsamling til godkendelse.  
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På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen en revisor og en revisorsup-
pleant. 
 
§  13. Tegningsret 
Foreningen tegnes ved bestyrelsesformanden eller kassereren.  
 
Optagelse af lån skal altid besluttes af den samlede bestyrelse. Ved optagelse af lån over kr. 
100.000 skal vedtagelsen ske ved en generalforsamlingsbeslutning efter samme regler som 
for § 10. 
 
Bestyrelsen og Ry Tennis Klubs medlemmer hæfter ikke for klubbens gæld eller andre 
forpligtigelser.  
 

§ 14. Vedtægtsændringer 
Ændringer i klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer for forslaget. Forslaget til vedtægtsændringer skal udsendes samtidigt med 
indkaldelsen til generalforsamlingen.  
 

§ 15. Foreningens opløsning 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt, 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens 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 en ny generalforsamling, hvoraf beslutning træffes med 
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilken antal stemmeberettigede der er til stede. 
Ved ophør overgår Ry Tennis Klubs formue til andre beslægtede idrætsforeninger i Ry. 
Generalforsamlingen tager stilling til fordelingen af formuen. 
 
 
 
Således revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 1. juli og 5. august 2021.  
 
 
------------------------------------- 
Bent Søndergaard, Dirigent 


