
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 
 

Da det ved generalforsamlingen i aften d. 21 januar, ikke har været muligt at finde en ny formand, 

indkaldes du hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 18 februar kl. 19.00 (stedet skal lige 

fastsættes hurtigst muligt, men forventes at bliver i kirkecentret igen). 

Dagsordnen er: 

6. Valg af de i § 6 nævnte bestyrelsesmedlemmer. 

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 

Under eventuelt ligger følgende punkter: 

Såfremt der under punkt 6. ikke findes en ny formand og mindst 5 bestyrelsesmedlemmer totalt, 

så skal effektueringen af paragraf 13 i vores vedtægter udføres. Dvs. opløsningen af klubben og en 

debat om, hvad formuen evt. skal gå til (det skal være til tennissportens fremme i Skanderborg 

Kommune).  

§ 13: Klubbens opløsning 
 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i denne anledning indkaldt 

generalforsamling. For at generalforsamlingen kan være beslutningsdygtig kræves, at mindst 

halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse 

kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. 

Møder der ikke et sådant antal medlemmer, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, 

indkaldes en ny generalforsamling hvor beslutning så kan tages med ovennævnte stemmeflerhed 

uden hensyn til antallet af de fremmødte stemmeberettigede. På generalforsamlingen skal 

samtidig træffes bestemmelse om, hvordan der skal forholdes med foreningens formue, herunder 

fast ejendom og løsøre, dog at simpelt flertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens 

opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til tennissportens fremme i Skanderborg 

Kommune. 

 

Der vil i de næste 4 uger ikke blive taget beslutninger om kommende aktiviteter og kun det, der er 

igang – dvs. træning, interne turneringer og holdturnering bliver afholdt i henhold til de aftaler, 

der er indgået.  



Jeg håber selvfølgelig, at nogle af de mange, der endnu ikke har haft deres tørn i bestyrelsen, eller 

nogen af dem, der har haft en del års pause, eller nogle af dem, der har børn, kommer frem og 

tager et par år i bestyrelsen. 

Med forhåbninger på tennisklubbens vegne 

Afgående Formand 

Rune Hofmann Larsen 

 


