Love og vedtægter

§1
Klubbens navn er Fjerritslev Tennisklub og klubben er hjemhørende i Jammerbugt Kommune.
§2
Formålet er i fællesskab at fremme udbredelsen af, kendskabet til
og interessen for tennis, og gennem instruktion af børn og unge at
give dem færdigheder og lyst til et liv med tennis.
§3
Enhver, der er bosiddende i eller har tilknytning til Fjerritslev og
omegn kan optages som aktivt eller passivt medlem.
§4
Turister og tilrejsende kan blive spilleberettiget mod betaling af et
af bestyrelsen fastsat kontingent eller time/ugebeløb.
§5
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, valgt
på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen blandt
medlemmerne. I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i
lige år 4. Mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne og derunder
formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

Stiftet 24. maj 1921

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg
til løsning af specielle opgaver efter behov. Afgår et bestyrelsesmedlem i en periode, indtræder 1. suppleanten for resten af
afgående medlems valgperiode. Afgår formanden i en periode,
varetager næstformanden formandsposten indtil ny formand
vælges.
§6
Bestyrelsen tegner klubben sportsligt og under ansvar overfor
generalforsamlingen. Formand og kasserer tegner klubben i
økonomiske anliggender og overfor Jammerbugt Kommune og
Folkeoplysningsloven. Bestyrelsen hæfter ikke for klubbens gæld
medmindre den udtrykkeligt har påtaget sig en sådan og kan ikke

forpligte medlemmerne udover kontingentet. For dens lovlige dispositioner hæfter foreningens formue.
§7
Generalforsamlingen er højeste myndighed.

Halvdelen af klubbens medlemmer skal være til stede og mindst ¾
skal stemme for opløsning, for at denne kan blive effektiv. Er ikke
et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til en ny
generalforsamling med 8 dages varsel, på hvilken bestemmelsen
da kan tages, uden hensyn til de fremmødtes antal, men forsat
med ¾ flertal.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar
kvartal, og indkaldes med 14 dages varsel i lokalt blad, via mail eller personlig orientering. Kun på generalforsamlingen kan lovændringer finde
sted. Ved indkaldelse til generalforsamlingen skal det oplyses, såfremt der
foreslås lovændringer eller klubbens opløsning.

I tilfælde af klubbens opløsning realiseres og fordeles
nettoformuen til aktiviteter for børn og unge i Jammerbugt
Kommune, af Folkeoplysningsudvalget, under hensynstagen til
beslutning på klubbens sidste generalforsamling.

Generalforsamlingen skal iagttage følgende dagsorden:

Vedrørende klubbens opløsning er stemmeretten betinget af 1 års
medlemskab.

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Formandens beretning og dens godkendelse.
Det reviderede regnskab og dets godkendelse.
Beretning fra udvalg.
Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde 8 dage før
generalforsamlingen).
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter til denne.
7. Valg af revisor og 1 suppleant for denne.
8. Eventuelt.
Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt et medlem forlanger det. Alle
beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.
Står stemmerne lige bortfalder forslaget.
Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år. Medlemmer under 16
år kan stemme ved værge. Alle med stemmeret er valgbare.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes efter skriftlig opfordring fra mindst 1/3 af medlemmerne. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage
efter opfordringens modtagelse. Klubbens opløsning kan kun ske, såfremt vedtagelsen herom sker på en i samme anledning og med 14 dages
varsel indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

§8
Klubhus på kommunens grund skal stedse holdes brandforsikret til
genopførelsesværdien.
§9
Medlemmer optages af bestyrelsen. Indmeldelse er først gyldig,
når kontingentet er indbetalt. Regnskabsåret går fra 1. januar til
31. december. Bestyrelsen fastsætter kontingentet for det
kommende regnskabsår.
§10
Medlemmer er pligtige til at rette sig efter de anvisninger, der
skriftligt eller mundtligt, eller ved opslag i klubhuset gives af
bestyrelsesmedlemmer givet af de forbund, som klubben måtte
være medlem af, og bestyrelsen kan, efter at have advaret et
medlem formene dette adgang til klubhus og baner midlertidigt
eller for resten af sæsonen.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. marts
2021.
Bestyrelsen

