
 

 

 1. februar 2022 
 
 
 
 

Forslag 
til  

ændring af Vedtægter for Tennis Øst 
(Bestyrelsesmedlemmernes stemmeret ved generalforsamlinger, mundtlige afstemninger m.v.) 

 
 
I Vedtægter for Tennis Øst, vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. april 2019, som ændret på 
de ordinære generalforsamlinger den 23. februar 2020 og den 28. september 2021, foretages følgende 
ændringer: 
 
1. I § 1, stk. 1, affattes således: ”Foreningens navn er Tennis Øst (TØ). Foreningen er en regional union 
under Dansk Tennis Forbund.” 
 
Bemærkninger:  
Begrebet ”union”, der ikke fremgår af foreningens navn, kan ikke anvendes umiddelbart. Som det første må 
det derfor fastlægges, at Tennis Øst er en forening, der er en regional union under Dansk Tennis Forbund. 
Herefter kan begrebet ”union” anvendes i de resterende vedtægtsbestemmelser. 
 

Gældende tekst Ændret tekst 

Unionens navn er Tennis Øst (TØ). Foreningens navn er Tennis Øst (TØ). 
Foreningen er en regional union under Dansk 
Tennis Forbund. 

 
 
2. I § 3, stk. 2, 2. pkt., ændres ”Optagelsen skal foreløbig godkendes” til: ”Foreløbig beslutning om 
optagelse træffes”. 
 
Bemærkninger:  
Bestyrelsen er ikke bundet til at imødekomme optagelsesbegæringen. 
 

Gældende tekst Ændret tekst 

Optagelsen skal foreløbig godkendes af 
bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde 
efter modtagelse af optagelsesbegæringen. 

Foreløbig beslutning om optagelse træffes af 
bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde 
efter modtagelse af optagelsesbegæringen. 

 
 



 

 

3. I § 3, stk. 2, 3. pkt., ændres ”optagelse godkendes” til: ”beslutning om optagelse træffes”. 
 
Bemærkninger:  
Generalforsamlingen er ikke bundet til at imødekomme optagelsesbegæringen. 
 

Gældende tekst Ændret tekst 

Endelig optagelse godkendes på først-
kommende ordinære generalforsamling. 

Endelig beslutning om optagelse træffes på 
førstkommende ordinære generalforsamling. 

 
 
4. § 3, stk. 3, affattes således: ”Optagelse regnes fra begyndelsen af det regnskabsår, i hvilket beslutning 
om foreløbig imødekommelse af optagelsesbegæringen er truffet.” 
 
Bemærkninger:  
Det allerede anvendte begreb ”optagelse”, jf. § 3, stk. 1 og 2, bør benyttes frem for en ny betegnelse 
(”indmeldelse”) for det samme. En bestemmelse om optagelsestidspunkt er overflødig, da optagelse kan 
ske når som helst. 
 

Gældende tekst Ændret tekst 

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

Optagelse regnes fra begyndelsen af det 
regnskabsår, i hvilket beslutning om foreløbig 
imødekommelse af optagelsesbegæringen er 
truffet. 

 
 
5. § 4 affattes således: ”Enhver medlemsklub skal hvert år til Danmarks Idrætsforbund (DIF) 
indberette antallet af medlemmer opgjort som foreskrevet af DIF.” 
 
Bemærkninger:  
Det vedtægtsfastsatte begreb ”medlemsklub” bør anvendes i stedet for ”klub”. Ordet ”nøjagtig” er 
overflødigt – det siger sig selv, at hverken unøjagtige eller omtrentlige opgørelser har nogen interesse. 
 

Gældende tekst Ændret tekst 

Enhver klub skal hvert år til Danmarks 
Idrætsforbund (DIF) indberette antallet af 
medlemmer opgjort nøjagtig som foreskrevet 
af DIF. 

Enhver medlemsklub skal hvert år til Danmarks 
Idrætsforbund (DIF) indberette antallet af 
medlemmer opgjort som foreskrevet af DIF. 

 
 
6. I § 6, stk. 1, udgår ordene: ”med de indskrænkninger, der følger af disse vedtægter,” 
 
Bemærkninger:  
Forbeholdet er overflødigt, da der så vidt ses ikke af vedtægterne følger nogen indskrænkninger af general-
forsamlingens myndighed. 
 

Gældende tekst Ændret tekst 

Generalforsamlingen har med de indskrænknin-
ger, der følger af disse vedtægter, den højeste 
myndighed i alle unionens anliggender. 

Generalforsamlingen har den højeste  myndighed 
i alle unionens anliggender. 

 
 



 

 

7. § 6, stk. 3, affattes således: ”Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved e-mail til 
medlemsklubberne, samt opslag på unionens hjemmeside. Indkaldelsen skal angive dag, tid og sted for 
generalforsamlingens afholdelse samt dagsorden som angivet i stk. 4.” 
 
Bemærkninger:  
Det er overflødigt at resumere indholdet af dagsordenen, som i detaljer er angivet i § 6, stk. 4.  
 

Gældende tekst Ændret tekst 

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. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 
dages varsel ved e-mail til medlemsklubberne, 
samt opslag på unionens hjemmeside. 
Indkaldelsen skal angive dag, tid og sted for 
generalforsamlingens afholdelse samt dagsorden 
som angivet i stk. 4. 

 
 
8. § 6, stk. 4, nr. 11 affattes således: ”Valg af yderligere ét bestyrelsesmedlem – på valg lige år.” 
 
Bemærkninger:  
Et ændringsforslag var i forvejen nødvendigt som følge af sidste års reduktion af antallet af ”menige” 
bestyrelsesmedlemmer fra tre til to. Det foreliggende ændringsforslag er en yderligere konsekvens af 
ændringsforslag nr. 13.  
 

Gældende tekst Ændret tekst 

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

Valg af yderligere ét bestyrelsesmedlem – på 
valg lige år. 

 
 
9. I § 6, stk. 6, 3. punktum, erstattes ”håndsoprækning” med: ”forespørgsel til hver enkelt 
stemmeberettiget”. 
 
Bemærkninger:  
Unionens medlemmer (klubrepræsentanterne) råder over forskellige stemmetal, jf. § 6, stk. 7, 3. afsnit. 
Mundtlig stemmeafgivelse ved simpel håndsoprækning er derfor ikke anvendelig. Det vil være nødvendigt 
mundtligt at registrere stemmeafgivelsen for hver enkelt stemmeberettiget, én efter én. 
 

Gældende tekst Ændret tekst 

Stemmeafgivelsen sker ved håndsoprækning, 
skriftlig stemmeafgivning skal dog foretages 
såfremt dirigenten eller mindst tre af unionens 
medlemmer kræver det. 

Stemmeafgivelsen sker ved forespørgsel til hver 
enkelt stemmeberettiget, skriftlig stemme-
afgivning skal dog foretages såfremt dirigenten 
eller mindst tre af unionens medlemmer 
kræver det. 

 
 



 

 

10. I § 6, stk. 7, 1. afsnit, tilføjes følgende: ”samt hvert enkelt medlem af unionens bestyrelse” 
 
Bemærkninger:  
Bestemmelser om bestyrelsesmedlemmernes stemmeret var indeholdt i såvel vedtægterne for KTU, jf. § 7, 
stk. 8, som i vedtægterne for SLTU, jf. § 6, pkt. g. Det er en lapsus, at en sådan bestemmelse ikke er opret-
holdt i Tennis Øst. En lignende bestemmelse findes i vedtægterne for Dansk Tennis Forbund (§ 6), Fyns 
Tennis Union (§ 10) og Jyllands Tennis Union (§ 9). Forslaget hænger sammen med det følgende forslag om 
ændring af § 6, stk. 7, 3. afsnit. 
 

Gældende tekst Ændret tekst 

Stemmeret til generalforsamlingen har ethvert 
unionsmedlem (klubrepræsentant). 

Stemmeret til generalforsamlingen har ethvert 
unionsmedlem (klubrepræsentant) samt hvert 
enkelt medlem af unionens bestyrelse. 

 
 
11. I § 6, stk. 7, 3. afsnit, tilføjes nyt punktum: ”Hvert medlem af unionens bestyrelse råder over én 
stemme. Et bestyrelsesmedlem kan samtidig være klubrepræsentant.” 
 
Bemærkninger:  
Bestemmelser om bestyrelsesmedlemmernes stemmeret var indeholdt i såvel vedtægterne for KTU, jf. § 7, 
stk. 8, som i vedtægterne for SLTU, jf. § 6, pkt. g. Det er en lapsus, at en sådan bestemmelse ikke er opret-
holdt i Tennis Øst. En lignende bestemmelse findes i vedtægterne for Dansk Tennis Forbund (§ 6), Fyns 
Tennis Union (§ 10) og Jyllands Tennis Union (§ 9). Forslaget hænger sammen med det foregående forslag 
om ændring af § 6, stk. 7, 1. afsnit. Tilføjelsen om, at et bestyrelsesmedlem samtidig kan være 
klubrepræsentant og dermed råde over klubbens stemmer, er medtaget for at afklare retsusikkerheden i 
denne henseende. 
 

Gældende tekst Ændret tekst 

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

Et unionsmedlem (klubrepræsentanten) råder 
over en stemme for hver påbegyndt 200 aktive 
medlemmer. Hvert medlem af unionens 
bestyrelse råder over én stemme. Et bestyrel-
sesmedlem kan samtidig være klubrepræsen-
tant. 

 



 

 

12. I § 6, stk. 8, affattes 1. punktum således: ”Ud over klubrepræsentanten kan hvert unionsmedlem 
deltage i generalforsamlingen med indtil 3 medlemmer.” 
 
Bemærkninger:  
Ordene ”et antal medlemmer” giver i sig selv ingen mening. Det har dog næppe været intentionen, at 
adgangen til at deltage i generalforsamlingen med ”et antal medlemmer” skal være ubegrænset, så en 
tennisklub f.eks. kan møde med 117 medlemmer. De tidligere vedtægter for KTU og SLTU fastsatte grænsen 
svarende til det antal stemmer, klubben rådede over. 3 deltagere ud over klubrepræsentanten forekommer 
tilstrækkeligt. Hertil kommer, at den eksisterende formulering af 2. punktum kan læses, som om ingen af de 
deltagende klubmedlemmer – og dermed klubben – har stemmeret, hvilket næppe har været meningen. 
 

Gældende tekst Ændret tekst 

Hvert unionsmedlem kan deltage i general-
forsamlingen med et antal medlemmer af den 
pågældende tennisklub. Disse medlemmer har 
taleret, men ingen stemmeret. 
 

Ud over klubrepræsentanten kan hvert unions-
medlem kan deltage i generalforsamlingen med 
indtil 3 medlemmer. Disse medlemmer har 
taleret, men ingen stemmeret. 
 

 
 
 
13. § 8, stk. 1, affattes således: ”Unionen ledes af en bestyrelse, der består af formand, næstformand, 

kasserer, en DTF-repræsentant og yderligere ét bestyrelsesmedlem, der alle vælges af den 
ordinære generalforsamling for en toårig periode.” 

 
Bemærkninger:  
I forbindelse med et bestyrelsesmedlems aktuelle udtræden har bestyrelsen overvejet en mulig reduktion 
af antallet af bestyrelsesmedlemmer og er nået til den opfattelse, at unionens arbejde fuldt forsvarligt vil 
kunne videreføres med en bestyrelse, der kun tæller fem medlemmer. En fornøden konsekvensrettelse i 
forlængelse af dette ændringsforslag fremgår af ændringsforslag nr. 8.  
 

Gældende tekst Ændret tekst 

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

Unionen ledes af en bestyrelse, der består af 
formand, næstformand, kasserer, en DTF-
repræsentant og yderligere ét bestyrelses-
medlem, der alle vælges af den ordinære 
generalforsamling for en toårig periode. 

 
 
14. I § 10 indsættes efter 1. afsnit nyt 2. afsnit: ”Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.” 
 
Bemærkninger:  
En sådan vedtægtsbestemmelse er helt sædvanlig, og bestyrelsen har allerede – uden udtrykkelig hjemmel 
i vedtægterne – fastsat sin egen forretningsorden. En tilsvarende bestemmelse findes i øvrigt i forbundets 
vedtægter (§ 5, stk. 3, 2. pkt.), i Jyllands Tennis Unions vedtægter (§ 13) og i Fyns Tennis Unions vedtægter 
(§ 6).  
 

Gældende tekst Ændret tekst 

(Ingen) Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden. 
 

 



 

 

 
 
15. I § 10, 2. afsnit, der bliver 3. afsnit, indsættes som nyt 2. punktum: ”Ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende.” 
 
Bemærkninger:  
Det forekommer hensigtsmæssigt at indføje en sædvanlig bestemmelse om, at formandens stemme er 
udslaggivende i tilfælde af stemmelighed. En tilsvarende bestemmelse findes i øvrigt i forbundets ved-
tægter (§ 5, stk. 3, næstsidste pkt.), i Jyllands Tennis Unions vedtægter (§ 13) og i Fyns Tennis Unions 
vedtægter (§ 6). 
 

Gældende tekst Ændret tekst 

Alle sager i bestyrelsen afgøres ved simpelt 
stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig 
ved minimum tre fremmødte bestyrelses-
medlemmer. 
 

Alle sager i bestyrelsen afgøres ved simpelt 
stemmeflertal. Ved stemmelighed er forman-
dens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslut-
ningsdygtig ved minimum tre fremmødte 
bestyrelsesmedlemmer. 
 

 
 
16. § 16 affattes således: ”Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget 
er optaget på dagsordenen. 
Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Et vedtaget ændringsforslag træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen, medmindre et senere 
ikrafttrædelsestidspunkt er angivet i forslaget.” 
 
Bemærkninger:  
Da medlemsklubberne har forskellige stemmetal afhængigt af klubbernes medlemstal, bør det præciseres, 
at det kvalificerede flertal udgøres af antallet af afgivne stemmer og dermed ikke af antal fremmødte. Er 
der eksempelvis mødt 13 medlemsklubber med et samlet stemmetal på 68, vil der således til vedtagelse 
kræves 46 stemmer. 
Den gældende bestemmelse fastlægger ikke, hvornår et vedtaget ændringsforslag træder i kraft. Det 
foreslås, at et vedtaget ændringsforslag træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen, medmindre 
et senere ikrafttrædelsestidspunkt er angivet i ændringsforslaget. 
 

Gældende tekst Ændret tekst 

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

Vedtægterne kan ændres på en 
generalforsamling, hvor ændringsforslaget er 
optaget på dagsordenen. 
Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget. 
Et vedtaget ændringsforslag træder i kraft 
umiddelbart efter generalforsamlingen, 
medmindre et senere ikrafttrædelsestidspunkt 
er angivet i forslaget. 

 
 
17. Dette vedtægtsændringsforslag træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen. 


