
Vedtægter 
for 

ARBEJDERNES TENNIS KLUB 
stiftet 13. juni 1928 

 
 

1. 
Navn og hjemsted 
Klubbens navn er: Arbejdernes Tennis Klub 
Klubbens hjemsted er: Genforeningspladsen, Københavns Kommune 
 
2. 
Formål 
Klubbens formål er i henhold til DAIs og DTFs love at virke for tennissportens udbredelse. 
 
3. 
Klubben er medlem af Region Hovedstaden under Dansk Arbejder Idrætsforbund og 
Københavns Tennis Union under Dansk Tennis Forbund og er som sådan underkastet 
disse organisationers vedtægter. 
 
4. 
Medlemskab 
Som aktive medlemmer kan optages enhver, for så vidt der er plads. 
Som passive medlemmer kan enhver optages. 
Indmeldelse er bindende for sæsonen. Et medlemskab bevares, så længe det fastsatte 
kontingent betales som foreskrevet i punkt 5. 
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. 
 
5. 
Kontingent 
Sæsonkontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og 
betales inden et af bestyrelsen fastsat tidspunkt. 
Indmeldelsesgebyret fastsættes af bestyrelsen. 
Kontingent til forbundene, region og union er indbefattet i klubkontingentet. 
 
6. 
Eksklusion 
Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere medlemmer, der modarbejder klubbens 
interesser, dog først efter den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. 
Vedkommendemedlem kan endvidere kræve spørgsmål om udelukkelse prøvet på den 
førstkommende generalforsamling. 
Når en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har vedkommendekrav på 
meddelelse herom senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen, ligesom han/hun har 
adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmål om udelukkelse skaloptages som et 



særligt punkt på dagsordenen. Et medlem, der er udelukket i henhold til en 
generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny 
generalforsamlingsbeslutning. 
 
7. 
Bestyrelse 
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, 
sekretær, eliterepræsentant, juniorrepræsentant og bredderepræsentant. Disse vælges på 
den ordinære generalforsamling. Formanden og sekretæren vælges for en 2-årig periode i 
lige år, mens næstformand og kasserer vælges for en 2-årig periode i ulige år. Elite-, 
junior- og bredderepræsentanten vælges hvert år. 
Desuden vælges en suppleant til bestyrelsen for 1 år. 
Genvalg kan finde sted til alle poster. 
Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og har til enhver tid den fulde myndighed 
under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 
mindst 4 medlemmer er til stede, hvoraf formanden eller næstformanden skal være den 
ene. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige 
begivenheder inden for klubben. 
Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov og udpeger en formand for hvert udvalg. 
 
8. 
Regnskab og budget 
Klubbens regnskabsår er fra den 1.januar til 31.december. 
På klubbens generalforsamling fremlægger kassereren det reviderede regnskab til 
godkendelse. 
Endvidere fremlægges bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til drøftelse. 
 
9. 
Revision 
Regnskabet revideres af 2 revisorer, hvoraf der vælges 1 på generalforsamlingen i de lige 
årstal, og 1 i de ulige årstal. Ved hvert foretaget valg af revisorer vælges 1 suppleant. 
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. 
Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn. 
 
10. 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, kun den kan give og ændre 
klubbens vedtægter. 
Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset det 
fremmødte antal. (se dog paragraf 13). 
Alle sager, der kommer til behandling på en generalforsamling, afgøres ved 
almindeligstemmeflertal, dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse af nye 
vedtægter eller forandring af de bestående. (se endvidere paragraf 13).  
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
Stemmeret har aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 3 måneder. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer 
afstemningsmåden. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, når blot ét stemmeberettiget 
medlem forlanger det. Endvidere skal alle afstemninger om udelukkelse foregå skriftligt. 



Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen med taleret, men de har ingen 
stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen. 
 
11. 
Ordinær generalforsamling afholdes i januar/februar og indkaldes via ATK-nyt og/eller 
elektronisk, bilagt bestyrelsens beretning, senest 3 uger før dennes afholdelse. Forslag, 
der ønskes behandlet, skal være klubben i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingen.  
Forslag til kandidater til valg til bestyrelsen skal ligeledes være klubben i hænde senest 10 
dage før generalforsamlingen. Alle forslag offentliggøres på relevante medier senest 7 
dage før generalforsamlingen. 
 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 
1. valg af dirigent 
2. beretninger 
3. regnskab 
4. budget 
5. indkomne forslag 
6. valg 
og som sidste punkt: eventuelt. 
 
12. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 
indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det, med 
angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes 
senest 1 måned efter opfordringen er kommet bestyrelsen i hænde Indkaldelse skal ske 
med mindst 4 dages varsel. 
 
13. 
Opløsning 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt 
generalforsamling. 
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede 
medlemmer er til stede. 
Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede 
stemmer derfor. 
Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldestil en ny 
generalforsamling, hvor beslutning kan tages med ovennævnte stemmeflertal uden 
hensyn tilde fremmødte stemmeberettigedes antal. 
På generalforsamlingen tages samtidigt bestemmelse om det ved beslutning om klubbens 
ophør nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtelser og anvendelse af 
formuen, dog således, at simpel stemmeflertal herved er afgørende. 

 
Disse vedtægter er senest ændret på generalforsamlingen den 29. januar 2015. 

 
 


