
Vedtægter for Hedehusene Tennisklub
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Navn og hjemsted:
Klubbens navn er Hedehusene Tennisklub, forkortet HTK. Klubben er stiftet den 7. december
1927 og er hjemme-hørende iHøje Taastrup kommune.
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Formål:
Klubbens formål er at fremme interessen for tennis og skabe de bedste muligheder for
tennisspillet, samt sfyrke sammenholdet blandt klubbens medlemmer.
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Medlemmer:
Optagelse i klubben sker ved henvendelse til 6t af bestyrelsens medlemmer.
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Kontingent:
Kontingent betales forud pr. 1. maj for hele året. Kontingent betales altid ved indmeldelse.
Bestyrelsesmedlemmer, æresmedlemmer og udvalgsmedlemmer er kontingent fri. Bestyrelsen
kan fastsætte særlige kontingentvilkår for sommersæsonen for nye medlemmer, der optages
efter 15. juli. Høje Taastrup kommunes minimumtakst for klubmedlemmer skal dog til enhver
tid overholdes.
Hvis et medlem er i restance med kontingent i henhold til klubbens regler herfor kan, det
medføre udelukkelse fra klubbens aktiviteter.
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Bestyrelsen:
Bestyrelsen varetager klubbens daglige drift og består af formand, kasserer og 5
bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem udpeges som sekretær. På lige år vælges
formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. På ulige år vælges kasserer og 3 bestyrelsesmedlerlmer.
Valgene gælder for 2 år. Der vælges I suppleant til bestyrelsen for I år ad gangen.

Bestyrelsesmødår afholdes minimum 4 gange orn året, eller nar mindst 3 besfyrelses-
medlemmer kræver det. Dagsorden til alle møder skal udsendes senest I dage før mødet.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlernmer er til stede. Sekretæren
fører refetat over møderne. Bestyrelsen konstituerer udvalgsformændene.
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Udvalg:
Følgende permanente udvalg nedsættes :

- haludvalg
- motionsudvalg
- seniorudvalg
- juniorudvalg.

Udvalgene kan besættes med op til 3 personer. Formandsposten for de enkelte udvalg
besættes med et bestyrelsesmedlem. Det er kun udvalgsformanden, der deltager i
bestyrelsesmødet. I tilfælde af udvalgsformandens forfald, kan et medlem af udvalget
indkaldes til bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg, hvis den finder det nødvendigt.
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Regnskab og revision:
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Der føres specificeret regnskab over
klubbens indtægter og udgifter. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være
revideret af revisor i henhold til de til enhver tid gældende kommunale regler. Det reviderede
regnskab indeholdende opgørelse af drift samt status forelægges og godkendes på
generalforsamlingen.

Klubbens likvide midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Kontant kassebeholdning
må ikke overstige kr. 5.000,-.
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Generalforsamling:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april og indkaldes med 14
dages varsel. lndkomne forslag skal bekendtgøres sail]msn med indkaldelse til
generalforsamling, der bekendtgøres ved opslag i klubben samt på klubbens hjemmeside.
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Klubbens regnskab bekendtgøres på klubbens hjemmeside i rimelig god tid inden afholdelse
af generalforsamling.
Generalforsamlingen er i alle anliggender klubbens højeste myndighed inden for de i
vedtægterne og andre regler fastsatte bestemmelser.

På den ordinære generatrforsamling behandles mindst følgende:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og 2 stemmetællere
3. Optælling aftilstedeværende stemmeberettede
4. Beretning til godkendelse
5. Regnskab til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget, herunder kontingent for det kommende år
8. Valg

- lige år formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
- ulige år kasserer og 3 bestyrelsesmedlem
- hvert år 1 bestyrelsessuppleant
- hvert år revisor

9. Eventuelt.

Kun fremmødte medlelnfiler, der er fyldt 18 år, har stemmeret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
28 døge før generalforsamlingens .afholdelse.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. For at være
stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man have været medlem af klubben i mindst 3
måneder.

Referat af generalforsamlingen og dens beslutninger lægges på klubbens hjemmeside

$e
Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen, herunder også et mindretal af
bestyrelsen, finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst ll3 af de stemmeberettigede
medlemmer med angivelse af dagsorden forlanger det.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med minimum 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden
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Vedtægtsændringer:
Til ændring af klubbens vedtægler samt til optagelse af æresmedlemmer kræves mindst2l3
majoritet af de afgivne stemmer.
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Tegning - hæftelse:
Klubben forpligtes ved undersb,rift. af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller kassereren. Kassereren kan modtage indbetalinger og betale indgåede
forpligtelser.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den i klubben til enhver tid tilhørende formue.
Der pahviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
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Opløsning:
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, atmindstYz af
klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at
mindst % af de afgivne stemmer er for forslaget. Dersom ovenstående betingelser ikke er
opfuldt, skal der indkaldes til ny efterfølgende generalforsamling, hvor mindst % af de
fremrnødte stemmeberettigede kan stemme for opløsning af foreningen.

Ved opløsning af Hedehusene Tennisklub tilfalder alle aktiver Høje Taastrup Kommune.
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Vedtagelse:
Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den,22. november 2011 os har rr1:

f

t:

,€t,* ',1r9.

virkning fra samme dato.

Formand

Motionistformand
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