§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Gentofte Tennis Klub (GTK). Klubben, der har hjemsted
i Gentofte kommune er stiftet år 1901. Klubben er gennem Sjællands Tennis
Union medlem af Dansk Tennis Forbund under Dansk Idræts Forbund, og er
underlagt forbundets love og bestemmelser.
§ 2 Formål
Klubbens formål er at spille tennis, og med udgangspunkt i fællesskabet og
det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til sporten. Endvidere er
formålet at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et
medansvar iklubben.
§ 3 Medlemskab
Klubbens medlemmer er: seniormedlemmer, juniormedlemmer,
formiddagsmedlemmer og passive medlemmer. Man er juniormedlem til og
med det kalenderår, man fylder 18 år.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer
har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, mener valgbare til
bestyrelsesarbejde.
Ved indmeldelse udleveres klubbens love samt spille- og ordensreglement.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens gæld.
§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til klubbens inspektør.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af
forældre eller værge.
Indmeldelse er bindende, idet der dog er en prøvetid på14 dage.
§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens inspektør. Udmeldelse kan kun
accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med
klubben.
§ 6 Kontrakter på indendørs baner
Indendørs baner kan tegnes af alle klubbens medlemmer ved indgåelse af
en af klubben udarbejdet kontrakt.
Personer, som ikke er medlemmer af GTK kan tegne kontrakt for timer, som
klubbens medlemmer ikke har ønsket at tegne kontrakt for.

Klubbens overordnede forbrug af haltimer til andet end privat baneleje kan
ikke ændres væsentligt uden generalforsamlingens godkendelse.
§ 7 Kontingent og indendørs baneleje
Kontingent samt indendørs baneleje fastsættes på den ordinære
generalforsamling i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Kontingent og
indendørsbaneleje indbetales forud og bestyrelsen fastsætter
opkrævningsformen og terminerne for indbetaling af baneleje.
§ 8 Restance
Kontingentet skal være indbetalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Hvis et
medlem efter påmindelse ikke betaler sit kontingent, kan bestyrelsen slette
det pågældende medlem af medlemslisten.
§ 9 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes
opførsel strider mod klubbens love, herunderspille- og ordensreglementet,
eller medlemmet på særlig grov vis tilsidesætter sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at
blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, og i sager om eksklusion
har medlemmet krav på, at sagen endeligt afgøres på førstkommende
ordinære generalforsamling og behandles som et særligt punkt på denne.
Afgørelse om eksklusion kræver 2/3 majoritet af de afgivnestemmer.
§ 10 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt sidste tirsdag i februar.
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem
bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke
er i kontingentrestance, og der kan stemmes ved fuldmagt til et klubmedlem.
Generalforsamlingen indkaldes med 6 ugers varsel ved opslag på klubbens
hjemmeside og ved opslag i klubben 3 uger før. Forslag der ønskes behandlet
på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til bestyrelsen senest
2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til ændring af klubbens
love skal være indsendt inden udgangen af januar måned. Alle lovligt
indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside.
Revideret regnskab og budget skal kunne afhentes i klubben senest 1 uge
før generalforsamlingensafholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling
er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte.

§ 11 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til
godkendelse.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8) Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
9) Valg af 3 spilleudvalgsmedlemmer og 3 ungdomsudvalgsmedlemmer.
10) Eventuelt.
§ 12 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog kræver
ændring af klubbens love og beslutning om opløsning af foreningen
kvalificeret majoritet jfr. §§ 20 og 21.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret
jfr. § 10.
§ 13 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen,
og skal indkaldes, når mindst 50 af klubbens stemmeberettigede medlemmer
kræver det, med angivelse af det emne, der ønskes behandlet på den
ekstraordinære generalforsamling, og generalforsamlingen skal afholdes
senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
Proceduren omkring indkaldelse, mødeledelse, afstemning m.m. svarer til
proceduren ved den ordinære generalforsamling.
§ 14 Bestyrelsen
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle
forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af
løbende og enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i
henhold til klubbens love.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og yderligere 4

medlemmer, der alle vælges for 2 år af den ordinære generalforsamling. De
fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formandenindkalder til bestyrelsesmøde,
når han anser det for nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver
det. I tilfælde af stemmelighed er formandensstemme afgørende.
§ 15 Forretningsorden og tegningsret
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer, herunder formanden er til
stede. Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlinger og
bestyrelsesmøder.
Klubbentegnes af formanden, dog kræves ved økonomiske dispositioner
over 25.000 kr. underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg og
pantsætning affast ejendom samt låneoptagelse på mere end 200.000 kr.
skal godkendes af generalforsamlingen.
§ 16 Regnskab
Klubbens regnskabsår er kalenderåret og bestyrelsen skal senest ultimo
januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. dec. til
revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære
generalforsamling med revisorernes påtegning til godkendelse.
§ 17 Revision
Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab
og påse, at beholdningen er til stede.
Revisionsformen erregnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status
forsynes med påtegning af revisorerne, der til enhver tid har adgang til at
gennemgå regnskab og beholdning.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen revisorer og
revisorsuppleanter. Genvalg kan ske.
§ 18 Ordensbestemmelser
Klubbens medlemmer skal rette sig efter de af klubben fastsatte spille- og
ordensreglement og bestyrelsen kan ved overtrædelser udelukke den eller
de pågældende fra klubbens anlæg i en nærmere fastsat periode.
Klubbens medlemmer er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige
regler for forsætlig eller groft uagtsom omgang med eller beskadigelse af
klubbens bygninger, anlæg og inventar.

§ 19 Spilleudvalg og ungdomsudvalg
Spilleudvalget består af 4 medlemmer, hvoraf bestyrelsen vælger det ene, og
generalforsamlingen de øvrige tre, alle for en etårig periode. Udvalget, der
selv vælger sin formand, leder klubbens turneringer med undtagelse af rene
juniorturneringer, og udtager seniorspillere til repræsentative kampe.
Ungdomsudvalget består af 4 medlemmer, hvoraf bestyrelsen vælger det
ene og generalforsamlingen de øvrige 3, alle for en etårig periode. Udvalget,
der selv vælger sin formand, forestår klubbens ungdomstræning, leder
klubbens renejuniorturneringer og udtager spillere til repræsentative
kampe.
§ 20 Lovændringer
Ændringer eller tilføjelser til klubbens love kan ske påenhver
generalforsamling med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
§ 21 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en til dette formål
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig
kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og
med 2/3 majoritet vedtager en opløsning. Opnås en sådan tilslutning uden at
2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvis afgørelse er bindende,
såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Vedtages forslaget skal
generalforsamlingen tage stilling til, hvordan man skal forholde sig til Gentofte
Tennis Klubs aktiver og passiver.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2004.
Lovene træder i kraft fra denne dato og erstatter lovene af 6. september
1983.

