
VEDTÆGTER FOR TENNIS ØST 
 
§ 1 Navn, hjemsted og medlemskab af Dansk Tennis Forbund (DTF) 

Unionens navn er Tennis Øst (TØ).  

Unionen er medlem af DTF, og skal til enhver tid overholde forbundets love. 

Unionen har hjemsted på Sjælland. 

 

§ 2 Formål 

Unionens formål er at bidrage til tennissportens trivsel og udbredelse ved at:  

a. samle og organisere tennisklubber.  
b. danne bindeled mellem DTF og tennisklubber.  
c. varetage og fremme spillet samt medlemmernes interesser.  
d. forestå afholdelse af forskellige arrangementer, herunder holdturneringer, træning og individuelle 

turneringer.  
e. anvende unionens midler til gavn for tennis. 
f. bidrage til talentudviklingen i tennis. 
g. bidrage til klubudviklingen i tennis. 
h. fremme og igangsætte aktiviteter, der sikrer udbredelsen af tennissporten på tværs af alders-, 

uddannelses-, kønsmæssige, sociale og etniske forskelle. 
i. fremme sporten gennem effektiv, målrettet og konsekvent kommunikation såvel internt som 

eksternt. 
 

§ 3 Medlemsklubber 

Enhver dansk tennisklub øst for Storebælt kan anmode om optagelse i unionen. 

Optagelsesbegæringen skal være ledsaget af et eksemplar af klubbens love. Optagelsen skal foreløbig 
godkendes af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelse af optagelsesbegæringen. 
Endelig optagelse godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling. 

Indmeldelse kan ske på et hvilket som helst tidspunkt, men regnes fra begyndelsen af det regnskabsår, i 
hvilket indmeldelsen er sket.  

Udmeldelse kan kun finde sted ved udgangen af et regnskabsår, og udmeldelsen skal i skriftlig form være 
bestyrelsen i hænde inden den 1. november. 

 

§ 4 Medlemsklubbers forpligtelser 

Enhver klub skal hvert år til Danmarks Idrætsforbund (DIF) indberette antallet af medlemmer opgjort 
nøjagtig som foreskrevet af DIF. Indberetningen skal være foretaget senest den af DIF fastsatte dato. 

 

§ 5 Kontingent 

Klubbernes kontingent til unionen for det kommende år fastsættes på hvert års ordinære 
generalforsamling. Kontingentet for det løbende regnskabsår forfalder med halvdelen 15. maj og resten 15. 
september.  



Nye klubber er kontingentfrie i det regnskabsår indmeldelsen modtages. Kontingentet er baseret på antal 
medlemmer det foregående kalenderår, således som det er opgivet til DIF, jf. § 4. 

 

§ 6 Generalforsamling 
 
Stk. 1. Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, der følger af disse vedtægter, den højeste 
myndighed i alle unionens anliggender.  

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling skal finde sted hvert år i februar/marts måned, dog senest 8 dage 
før Dansk Tennis Forbunds generalforsamling. Bestyrelsen kan bestemme, at generalforsamlingen afvikles 
helt eller delvist elektronisk, hvis afviklingen af generalforsamlingen ved fysisk fremmøde forhindres af 
udefra kommende omstændigheder. I givet fald skal bestyrelsen sikre, at generalforsamlingen afvikles ved 
brug af et elektronisk system, der sikrer en betryggende deltagelse og afvikling, og der skal informeres 
nærmere herom i indkaldelsen til mødet. Bestyrelsen kan i en sådan situation foretage de fornødne 
afvigelser fra de fastsatte regler for generalforsamlingen, men kun i det omfang dette er nødvendigt for at 
sikre mødets gennemførelse og under behørig hensyntagen til medlemsforeningernes ret til 
forholdsmæssig indflydelse. 

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved e-mail til klubberne, samt opslag på 
unionens hjemmeside. Indkaldelsen skal angive dag, tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt 
indeholde meddelelse om de emner, der kommer til behandling, dvs. dagsorden, den skriftlige beretning, det 
reviderede regnskab, budgetforslag, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg samt indkomne forslag.  
 
Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:  

1.  Valg af dirigent.  

2.  Valg af referent.  

3.  Bestyrelsens beretning. 

4.  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og beslutning af resultatdisponering.  

5.  Behandling af indkomne forslag. 

6.  Orientering om budget og fastsættelse af kontingent. 

7.  Valg af formand - på valg ulige år. 

8.  Valg af kasserer - på valg lige år.  

9.  Valg af næstformand - på valg lige år. 

10.  Valg af DTF-repræsentant - på valg ulige år. 

11.  Valg af yderligere bestyrelsesmedlem – ét bestyrelsesmedlem er på valg ulige år, to 
bestyrelsesmedlemmer på valg lige år.  

12.  Valg af medlemmer til Appeludvalg – to udvalgsmedlemmer er på valg i ulige år, et udvalgsmedlem 
er på valg lige år. 

13.  Valg af revisor.  

14.  Eventuelt.  

Ved generalforsamlingen føres referat, der underskrives af dirigenten og formanden. 

 



Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest syv 
dage før generalforsamlingen. Umiddelbart efter indsendelsesfristens udløb offentliggøres indkomne 
forslag på unionens hjemmeside.  

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte stemmer, jf. dog § 17.  
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal med mindre kvalificeret flertal er 
foreskrevet. Stemmeafgivelsen sker ved håndsoprækning, skriftlig stemmeafgivning skal dog foretages 
såfremt dirigenten eller mindst tre af unionens medlemmer kræver det. 

Stk. 7. Stemmeret til generalforsamlingen har ethvert unionsmedlem (klubrepræsentant).  

Stemmeret på generalforsamlingen kan for medlemmernes vedkommende kun udøves ved personligt 
fremmøde af en repræsentant for den pågældende medlemsklub. 

Et unionsmedlem råder over en stemme for hver påbegyndt 200 aktive medlemmer. 

Et unionsmedlem, der står i restance med kontingent, har ikke stemmeret.  

Stk. 8. Hvert unionsmedlem kan deltage i generalforsamlingen med et antal medlemmer af den 
pågældende tennisklub. Disse medlemmer har taleret, men ingen stemmeret. 

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 

Endvidere indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med mindst en måneds varsel, såfremt 
mindst 15 medlemsklubber fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af den til behandling 
ønskede dagsorden. Denne indkaldelse skal udsendes maksimalt 10 dage efter begæringen er indkommet. 

 

§ 8 Bestyrelsen 

Unionen ledes af en bestyrelse, der består af formand, næstformand, kasserer, én DTF-repræsentant, samt 
to yderligere bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges af den ordinære generalforsamling for en toårig 
periode.  

Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være Tennis Øst i hænde senest syv dage før 
generalforsamlingen.  

Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af en af unionens klubber. Genvalg kan finde sted. 

 

§ 9 Bestyrelsens opgaver 

Bestyrelsen har myndighed til at træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på opfyldelsen af de i § 2 
angivne formål.  

Bestyrelsen har myndighed til under varetagelse af unionens vedtægter at udfærdige, håndhæve og 
offentliggøre alle tiltag i forbindelse med gældende foreskrifter, regler og bestemmelser. 

Bestyrelsen har myndighed til at iværksætte sanktioner over for en medlemsklub eller en spiller, der har 
overtrådt unionens love eller regulativer eller udvist usportslig eller usømmelig adfærd.  

Sanktionen kan af den sanktionerede inden for en frist af fire uger forelægges DTF til afgørelse.  

 

 

 



§ 10 Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden finder det fornødent, eller når det begæres af mindst to af de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske per e-mail og med angivelse af 
dagsorden med minimum syv dages varsel, med mindre alle bestyrelsesmedlemmer har frafaldet varslet. 
Bestyrelsesmøder kan gennemføres ved elektroniske hjælpemidler, eksempelvis telefonkonferencer.  

Alle sager i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved minimum 
tre fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Ved stemmelighed er 
formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

§ 11 Dokumentation af bestyrelsens virksomhed 

Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres referat over dens møder, og at der føres fuldstændigt regnskab 
over unionens indtægter og udgifter. Referat af bestyrelsesmøder lægges tilgængeligt på unionens 
hjemmeside, senest 21 dage efter afholdelse. 

 

§ 12 Regnskab 

Unionens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskab og status udarbejdes efter årets afslutning. Det 
afsluttede regnskab revideres af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor.  

 

 § 13 Tegningsret og fuldmagt 

Unionen tegnes af bestyrelsesformanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.  

En disposition, som ikke er af væsentlig økonomisk betydning, kan dog træffes af formanden eller af denne 
videredelegeres under forudsætning af, at dispositionen kan rummes inden for det gældende budget og 
ikke har unormal karakter.  

 

§ 14 Hæftelse 

Unionen hæfter for sine forpligtelser med den af unionen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke 
unionens medlemmer eller bestyrelsen nogen hæftelse for unionens forpligtelser, med mindre dette er 
særligt aftalt.  

 

§ 15 Appeludvalg 
 
Appeludvalget behandler klager over sportslige afgørelser truffet af unionens turneringsudvalg i forbindelse 
med afvikling af unionens turneringsaktivitet, herunder holdturneringer.  
 
Udvalgets medlemmer skal være uafhængige af unionens bestyrelse, og medlemmerne kan således ikke 
være medlem af bestyrelsen eller unionens øvrige udvalg. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for 
Appeludvalget, som ikke må være i uoverensstemmelse med reglerne for DIF’s virksomhed. 

 

 

 

 



§ 16 Vedtægtsændringer 

Til vedtagelse af ændringer af unionens love kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 
stemmer for forslaget.  

 

§ 17 Opløsning 

Beslutning om opløsning af unionen skal træffes af generalforsamlingen. Vedtagelse af opløsning kræver, at 
mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til en ny 
generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset fremmødet. En beslutning om unionens opløsning er 
kun gyldig, hvis 5/6 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.  

I forbindelse med beslutning om opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af 
unionens formue, dog således at formuen skal anvendes til gavn for tennis inden for unionens geografiske 
område, eventuelt ved fordeling af formuen mellem medlemsklubberne proportionelt med antallet af 
enkelte medlemmer i medlemsklubberne.  

 

-0- 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling for Tennis Øst den 23. april 2019, med seneste ændring 
den 28. september 2021. 

 

 

 

 

Som dirigent     

 

 

 

___________________  ____________________________ 
Jan Winther   Martin Jørgensen, formand 


