Vedtægter for Maribo Tennis Club
Klubbens navn og hjemsted
§ 1. Klubbens navn er ”Maribo Tennis Club”. Dens hjemsted er Maribo i Lolland Kommune.
Klubbens formål
§ 2. Maribo Tennis Clubs formål er at fremme interessen for tennis og give medlemmerne
lejlighed til udøvelse af denne sport.
Medlemskab
§ 3, stk. 1. Klubben optager aktive og passive medlemmer.
Stk. 2. Optagelse som medlem af klubben sker ved skriftlig indmeldelse til klubbens kasserer
Stk. 3. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver tillige samtykke fra forældre/værge.
Stk. 4. En enstemmig bestyrelse kan nægte optagelse af en person, når der skønnes at være grund
hertil.
Stk. 5. Udmeldelse sker skriftligt til kassereren til udgang af den periode, der er betalt kontingent
for.
Stk. 6. Kommer et medlem i restance i mere end 1 måned efter påkrav bortfalder medlemskabet
automatisk. Genoptagelse i klubben kan kun ske igen, når hele restancen er betalt.
Stk. 7. En fuldtallig bestyrelsen kan enstemmigt ekskludere et medlem, når der skønnes at være
grund hertil. Medlemmet skal have lejlighed til at fremføre sit forsvar, inden bestyrelsen træffer sin
afgørelse.
Genoptagelse som medlem kan kun ske enstemmigt ved en fornyet bestyrelsesbeslutning.
Kontingent
§ 4, stk. 1. Kontingent og opkrævningsperioder fastsættes for det kalenderår, hvori den ordinære
generalforsamling holdes.
Stk. 2. Kontingent for et medlem kan nedsættes af bestyrelsen, når der skønnes af være grund
hertil.
Generalforsamling
§ 5. stk. 1. Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som vedtægterne foreskriver,
klubbens højeste myndighed.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og
indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved indkaldelse pr. brev eller e-mail til samtlige
stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Forslag til ændringer i vedtægten udsendes på e-mail eller brev til samtlige
stemmeberettigede medlemmer med forslagets fulde ordlyd senest 2 uger før afholdelse af
generalforsamling.
Stk. 5. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 18 år, ved personligt fremmøde på
generalforsamlingen.
Stk. 6. Valgbar er alle medlemmer der er fyldt 18 år.
Stk. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
 Valg af dirigent
 Bestyrelsens beretning
 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering.
 Fastsættelse af kontingent
 Behandling af indkomne forslag
 Valg af bestyrelse
 Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
 Valg af 1 revisor
 Eventuelt
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til
bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at
begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Indkaldelse sker som ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Stk. 9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Sager, der
behandles på generalforsamlingen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af nye vedtægter,
ændringer eller tilføjelser til de bestående vedtægter kræver 2/3 flertal for forslagene.
Stk. 10. Vedtagelse af foreningens opløsning kræver 2/3 af foreningens samlede stemmetal.
Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal der inden 8 dage indkaldes til en
ny ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.
Bestyrelsen
§ 6. stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, valgt på den ordinære
generalforsamling. Valget gælder for 2 år, således at der i lige år afgår 2 medlemmer og i ulige år 3
medlemmer. Genvalg kan finde sted. Der vælges samtidig mindst 1 suppleant.
Stk. 2. Den således valgte bestyrelse konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med en
formand, en næstformand/sekretær, en kasserer, en bane- og husinspektør samt en
spilleudvalgsformand.
Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt
formanden eller næstformanden er til stede ved et indkaldt bestyrelsesmøde. I formandens forfald
indtræder næstformanden i hans sted.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af daglige opgaver. Udvalget konstituerer
sig med et bestyrelsesmedlem som formand.
Stk. 5. Over bestyrelsens beslutninger føres en protokol.

Stk. 6. Klubben tegnes af formanden og kassereren. De to medlemmer kan i fællesskab træffe
nødvendige beslutninger af økonomisk karakter, som ikke kan udsættes til førstkommende
bestyrelsesmøde.
Stk. 7. Formanden og kassereren har hver for sig fuldmagt til at foretage dispositioner, der vedrører
klubbens daglige forretninger.
Regnskab
§ 7. Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 20. februar afgive regnskab
for det foregående år til revisoren. Regnskab med revisorpåtegning forelægges den ordinære
generalforsamling til godkendelse.
Revision
§ 8. Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid
adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Anlæggets benyttelse
§ 9. Stk. 1. Personer der opholder sig midlertidigt i Maribo som gæster kan benyttes klubbens
anlæg, udenfor de fastlagte træningstider m.v. mod betaling af et af bestyrelsen fastsat beløb.
Stk. 2. Passive medlemmer kan tilkøbe et antal spilletider, efter bestyrelsens beslutning i hvert
enkelt tilfælde
For anlæggets benyttelse affatter bestyrelsen reglementer, hvis bestemmelser medlemmerne må
overholde. Overholdes disse reglementer ikke, kan en enig bestyrelse ekskludere medlemmet med
omgående virkning.
Klubbens opløsning
§ 10. Opløses Maribo Tennis Club skænkes eventuel formue til formål til gavn for tennissporten
efter generalforsamlingens beslutning.
Således vedtaget på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i Maribo den 31/3 1916, 16/4 1938, 7/4 1941, 1/4 1946, maj
1957, 10/3 1986, 29/3 2001, og 9/4 2019.

