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Vedtægter for Møn Tennisklub 

Stiftet 14. april 2010 

 

Navn og formål: 

§1 

Klubbens navn er "Møn Tennisklub”. Klubben har hjemsted i Vordingborg Kommune, 
og har sin lokale forankring i tennisanlægget bag Mønshallerne i Stege. 

Klubben har til formål at administrere tennisanlægget i Stege, samt at give 
medlemmer lejlighed til at spille tennis, at udvikle medlemmernes færdigheder i spillet 
tennis, og at udbrede kendskab til tennis på Møn. 

Klubbens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig, og er oprettet i henhold til lov om 
støtte til folkeoplysning. 

 

Medlemmerne: 

§2 

Enhver der tilslutter sig klubbens formål kan blive medlem, jf. dog stk. 2 og 3. 
Medlemmerne hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser, det gør alene klubbens 
formue. 

Stk. 2: Indmeldelse samt betaling derfor skal ske til klubbens kasserer, eller til anden 
person som af bestyrelsen er bemyndiget til at modtage indmeldelse. 

Stk. 3: Bestyrelsen kan til enhver tid standse tilgangen til klubben, hvis medlemstallet, 
efter bestyrelsens skøn, bliver for stort. 

 

Kontingent: 

§3 

Skrivelse om kontingentindbetaling udsendes inden d. 15. marts. Hvis betaling ikke 
har fundet sted den 15. april, kan bestyrelsen slette den pågældende som medlem. 

Kontingentet godkendes på hvert års generalforsamling. 

Adgang til banerne er betinget af betalt kontingent eller gæsteleje. Bestyrelsen kan, 
når den finder anledning dertil, nedsætte et medlems kontingent. 

 

Ordensforhold: 

§4 

Benyttelse af baner og anlæg sker i henhold til det af klubben udarbejdede spille- og 
banereglement der er ophængt på anlægget Både medlemmer og gæstespillere skal 
overholde dette reglement. 

 

§5 

Stk. 4: Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere et medlem, såfremt særlige forhold 
taler herfor. Der kræves enstemmighed i bestyrelsen for at kunne ekskludere et 
medlem. 



Side 2 
 

Generalforsamlingen: 

§6 

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
Alle medlemmer kan deltage. 
Alle deltagere har én stemme. 
Generalforsamlingen skal udpege en bestyrelse. 
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. 
I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 
Hvis bestyrelse eller et enkelt medlem forlanger det, skal afstemning foregå skriftligt. 

Alle generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel. 
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af den ansvarlige leder/bestyrelse 
eller af et flertal af medlemmerne. 

 

§7 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar, marts eller april måned. 
Dagsorden skal indeholde: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
3. Forelæggelse samt godkendelse af årsregnskab. 
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
5. Fastsættelse af kontingent samt baneleje for ikke-medlemmer. 
6. Eventuelt. 

 

Vedtægtsændringer: 

§8 

Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 
ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. 
Forslag om vedtægtsændringer der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 3 uge før generalforsamlingen. 
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de 
vedtages på. 

 

Regnskab: 

§9 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Klubåret gælder for kommende sommersæson og derefter følgende vintersæson. 
Ethvert medlem af klubben er berettiget til at gennemgå klubbens bogføring og 
regnskab. 

 
§10 

Regnskabet skal underskrives af den samlede bestyrelse, og bestyrelsen er samtidig 
ansvarlig for, at tilskud og lokaler anvendes i overensstemmelse med 
Folkeoplysningsloven samt Vordingborg Kommunes retningslinjer. 
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Bestyrelsen: 

§11 

Bestyrelsen har den daglige ledelse, og er for sine handlinger ansvarlig overfor 
generalforsamlingen. 
Bestyrelsen består af minimum 3 og maksimalt 7 medlemmer. 
Tegningsberettigede er kassereren, samt klubbens formand. 
Et flertal af bestyrelsen, herunder formand og kasserer skal være myndige personer.  
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen. 
Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler arbejdsopgaverne. 

 

Klubbens ophør: 

§12 

Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på en til formålet indkaldt 
generalforsamling, og kun såfremt 2/3 af klubbens tilstedeværende medlemmer 
stemmer herfor. 

Ved klubbens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af en 
eventuel kassebeholdning. Denne kan dog kun anvises til almennyttige formål eller 
returneres til de tilskudsgivende myndigheder. 

 

Således vedtaget af generalforsamlingen 22. februar 2022: 

Bestyrelsen: 

Erik Ditlev 
Marianne Florman 
Carl Gustav Scavenius 
Hanne Lindblad 
Morten Rikard 

 

 


