
Bilag B. Motivation af forslag om vedtægtsændringer 

 

Bestyrelsen har gennem det seneste år vurderet, at der er behov at se på Dansk Tennis Forbunds 

grundlæggende fundament i forbundets love, herunder 

 

- Principper om åbenhed m.v. 

- Struktur 

- Tekniske og praktiske spørgsmål/konsekvensrettelser 

 

Dette har resulteret i en række forslag til vedtægtsændringer, hvormed man ønsker at modernisere 

vedtægterne på flere punkter, og samtidig kan henføres til ovenstående overskrifter. Det er målet med 

ændringerne, at disse tilsammen skal ruste Dansk Tennis Forbund bedre til fremtiden, og herunder 

forbedre den enkelte klubs adgang til indflydelse og deltagelse i den politiske arena omkring Dansk 

Tennis Forbund, samt forbedre mindretalsbeskyttelsen og smidiggøre strukturen omkring forbundets 

bestyrelse.  

 

Principper om åbenhed 

Det er et stort ønske for den siddende bestyrelse at arbejde med forøgelse af åbenheden i Dansk Tennis 

Forbund. Dette understøttes i vedtægtsforslaget af et ændringsforslag, som giver hver klub mulighed for 

at stille med to taleberettigede repræsentanter og to observatører til generalforsamlingen. Herved får 

flere mulighed for at deltage på generalforsamlingerne og være en del af denne i Dansk Tennis Forbunds 

regi højeste myndighed.  

 

Samtidig er der en forbedret mindretalsbeskyttelse, derved at det bliver lettere for et mindretal af 

klubber at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

 

Struktur 

I Dansk Tennis Forbunds bestyrelse har man noteret, at de to sjællandske unioner SLTU og KTU har 

sammenlagt aktiviteter og et ønske om en sammenlægning til én union under navnet Tennis Øst. Herved 

får de to unioner mulighed for at fortætte fremad i de bestræbelser, der de seneste år har betydet et 

væsentligt og omfangsrigt samarbejde, som nu ønskes udmøntet i en sammenlægning. Dette kan ikke 

vedtages af unionerne, da forbundets love regulerer unionernes virke og bestemmer antallet af dem. 



Med vedtægtsforslaget lægges unionerne herved sammen, og efterfølgende kan de to unioner holde en 

stiftende generalforsamling for den nye union, Tennis Øst. 

 

Herudover ønskes en forøget samlet arbejdskraft i bestyrelsen, hvilket imødegås ved en forøgelse af de 

generalforsamlingsvalgte medlemmer fra fire til seks mennesker. Det har også den demokratiske fordel, 

at medlemmerne af bestyrelsen vælges direkte af klubberne.  

 

Endelig vil man give mulighed for, at de enkelte unioner selv indenfor unionsbestyrelsen kan vælge deres 

repræsentant i Dansk Tennis Forbunds bestyrelse. Dermed skal man ikke nødvendigvis både bestride en 

arbejdstung formandspost og samtidig være bestyrelsesmedlem i Dansk Tennis Forbund. Dette kan give 

større smidighed og sikre, at de rette kompetencer udnyttes bedst muligt til gavn for dansk tennis. 

 

Tekniske og praktiske spørgsmål/konsekvensrettelser 

Denne del af ændringsforslaget omhandler mindre rettelser, som giver sammenhængskraft igennem 

vedtægterne. Det er spørgsmål, der ikke har den store praktiske indflydelse, men som moderniserer 

vedtægterne samlet set.  

 

Andet 

Såfremt vedtægtsforslag stemmes igennem, vil der jf. overgangsbestemmelsen være nyvalg af alle 

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som hermed er på valg. Dette betyder altså, at der 

således både er formandsvalg, og valg til yderligere 5 bestyrelsespladser. Alle generalforsamlingsvalgte 

stiller altså deres mandat til rådighed for generalforsamlingen såfremt vedtægterne ændres, som det er 

lagt frem i ændringsforslaget.  


