
10. marts 2010: Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i Vedtægter for Skanderborg Lawn Tennis Klub 
 

 
Vedtægter for Skanderborg Lawn Tennis Klub 

§ 6: Bestyrelse: 
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af: 
A: Formand, næstformand, kasserer, baneinspektør og 
    sekretær. 
B:  Ungdomsudvalgsformand, seniorudvalgsformand og 
      motionist- og festudvalgsformand 
C:  2 repræsentanter til Skanderborg Tenniscenter Fond. 
 
Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad 
gangen. 
De øvrige under pkt. A nævnte medlemmer vælges for en 
periode på 2 år, således at der ved den årlige 
generalforsamling vælges 2 medlemmer. 
Endvidere vælges en suppleant for 1 år. 
De under pkt. C nævnte medlemmer vælges for en periode 
på 2 år, således at der ved den årlige generalforsamling 
vælges 1 medlem. 
Endvidere vælges en suppleant for 1 år. 
De under C nævnte repræsentanters opgave er fortrinsvis at 
repræsentere SLTK´s interesser i Skanderborg Tenniscenter 
Fond. 
Repræsentanterne tiltræder ved Fondens regnskabsårs 
begyndelse. 
Genvalg kan finde sted. 
Bortset fra formandsposten konstituerer de under pkt. A sig 
selv. 
Tiltrædelse til bestyrelsen af de under pkt. B nævnte 
formænd for ungdomsudvalg, seniorudvalg og motions- og 
festudvalg sker efter konstituering af de på 
generalforsamlingen valgte ungdomsudvalg, seniorudvalg 
og motionsudvalg. 
 
Resten af § 6 uændret 
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§ 7: Regnskab. 
Klubbens regnskabsår er fra 01. marts til 28. februar. 
På generalforsamlingen fremlægger kassereren det 
reviderede regnskab til godkendelse. 
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§ 8: Revision 
Regnskabet revideres af 2 revisorer, hvoraf der vælges 1 på 
generalforsamlingen i de lige årstal og 1 i de ulige årstal. 
Valgperioden er 2 år. 
Endvidere vælges en revisorsuppleant for 1 år. 
Genvalg kan finde sted. 
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Ændres til: 

§ 6: Bestyrelse 
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af: 
A: Formand, kasserer, baneinspektør og sekretær. 
B: Formænd for de af generalforsamlingen nedsatte udvalg. 
C: 2 repræsentanter til Skanderborg Tenniscenter Fond. 
Endvidere vælges en suppleant for bestyrelsen og 1 suppleant for 
Skanderborg Tenniscenter Fond. 
Tiltrædelse til bestyrelsen af de under pkt. B nævnte sker efter 
konstituering af de på generalforsamlingen valgte udvalg. 
Ingen kan indgå i bestyrelsen på mere end én post. 
De under C nævnte repræsentanters opgave er fortrinsvis at 
repræsentere SLTK´s interesser i Skanderborg Tenniscenter Fond. 
Repræsentanterne tiltræder ved Fondens regnskabsårs begyndelse. 
Genvalg kan finde sted. 
Alle vælges for en periode på 1 år. 
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§ 7: Regnskab. 
Klubbens regnskabsår er fra 01. januar til 31. december. 
På generalforsamlingen fremlægger kassereren det  
reviderede regnskab til godkendelse 
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§ 8: Revision 
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af 
generalforsamlingen. 
Endvidere vælges en revisorsuppleant. 
Valgperioden er 1 år. 
Genvalg kan finde sted 
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Vedtægter for Skanderborg Lawn Tennis Klub 

§ 10: Generalforsamlingens indvarsling m.v. 
Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned og 
indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til hvert medlem 
eller ved annoncering i et lokalt blad 14 dage før 
afholdelsen. 
Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke 
bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, der afgår i 
henhold til lovene og hvilke, der er villige til genvalg. 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Et forslag træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, 
medmindre andet udtrykkeligt besluttes af 
generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde 
følgende punkter: 
 
1:   Valg af dirigent. 
2.   Formandens beretning. 
3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
4.   Behandling af indkomne forslag. 
5.   Fastsættelse af kontingent. 
6.   Valg af formand. 
7.   Valg af de i § 6 pkt. A nævnte 2 bestyrelsesmedlemmer. 
8.   Valg af suppleant til bestyrelsen. 
9.   Valg af 5 medlemmer til ungdomsudvalget. 
10.  Valg af 5 medlemmer til seniorudvalget. 
11.  Valg af 5 medlemmer til motionist- og festudvalget. 
12.  Valg af repræsentant til Skanderborg Tenniscenter Fond 
13.  Valg af suppleant til Skanderborg Tenniscenter Fond. 
14.  Valg af revisor og suppleant for samme. 
15.  Eventuelt. 
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§ 11: Ekstraordinær generalforsamling. 
 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes 
af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst ¼ af de 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med 
angivelse af forhandlingsemne. 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes 
senest 1 måned efter opfordringen er kommet bestyrelsen i 
hænde. 
Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel 
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Ændres til: 

§ 10: Generalforsamlingens indvarsling m.v. 
Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned og 
indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til hvert medlem  
eller ved annoncering i et lokalt blad 28 dage før  
afholdelsen. 
Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke 
bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, der afgår i 
henhold til lovene og hvilke, der er villige til genvalg. 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i  
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Et forslag træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, 
medmindre andet udtrykkeligt besluttes af 
generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde 
følgende punkter: 
 
1:   Valg af dirigent. 
2.   Formandens beretning. 
3.   Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
4.   Orientering om det løbende regnskabsårs budget samt  
      fastsættelse af kontingent. 
5.   Behandling af indkomne forslag. 
6.   Valg af den i § 6 nævnte bestyrelse. 
7.   Valg af 1 suppleant til bestyrelsen og 1 suppleant 
       til Skanderborg Tenniscenter Fond. 
8.   Valg af medlemmer til de af generalforsamlingen nedsatte 
       udvalg. 
9.    Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
10.  Eventuelt. 
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§ 11: Ekstraordinær generalforsamling. 

 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af 
bestyrelsen og skal endvidere indkaldes, når mindst ¼ af de 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med 
angivelse af forhandlingsemne. 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes 
senest 1 måned efter opfordringen er kommet bestyrelsen i 
hænde. 
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet. 
Annoncering og tidsfrister følger reglerne angivet i § 10. 
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De gældende vedtægter kan findes på SLTK´s  hjemmeside under : OM SLTK /vedtægter 

 


