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Bilag C. Forslag om vedtægtsændringer 
 
Forslag til ændringer af DTF’s love i forbindelse med valg til DTF’s bestyrelse: 
 
Den eksisterende bestemmelse i DTF’s love er anført øverst. Ændringsforslag anført nedenfor. Alle 
ændringer er anført med fed skrift. Tre punktummer (…) illustrere at paragraffer samt lovtekster 
er udeladt, da der ingen rettelser er. 

 
 

§ 1. Navn, formål og hjemsted 

Nuværende ordlyd: 
 
Stk. 1. Forbundets navn er Dansk Tennis Forbund (DTF), og hjemstedet Brøndby 
Kommune. Forbundets adresse er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 
Brøndby. Dansk Tennis Forbund blev stiftet 3. april 1920. Forbundet er medlem af 
Danmarks Idrætsforbund og The International Tennis Federation (ITF) samt 
endvidere medlem af Tennis Europe. 
… 

Foreslås ændret til: 
 
Stk. 1. Forbundets navn er Dansk Tennis Forbund (DTF), og hjemstedet fx 
Storkøbenhavn. Dansk Tennis Forbund blev stiftet 3. april 1920. Forbundet er 
medlem af Danmarks Idrætsforbund og The International Tennis Federation (ITF) 
samt endvidere medlem af Tennis Europe.  
… 

 
 
§ 2. Medlemsforhold 

Nuværende ordlyd: 
 
§ 2. Medlemsforhold 

Stk. 1. Medlemmer 
Forbundet består af landets lokalunioner, der er: Fyns Tennis Union (FTU), 
Jyllands Tennis Union (JTU), Københavns Tennis Union (KTU) og Sjællands 
Tennis Union (SLTU). 
 
Stk. 2. Foreningen af Danske Tennis Veteraner (DTV) har selvstændig status 
inden for DTF med egne love og egen økonomi. Lovene skal dog være i 
overensstemmelse med såvel Det Internationale Tennis Forbunds (ITF) som 
DTF’s love. 

 
Stk. 3. Såfremt en tennisorganisation, der ikke allerede er blandt de i § 2, stk.1 
omhandlede eksisterende lokalunioner, ønsker at blive optaget som ny union i 
forbundet, må organisationen til forbundets bestyrelse indgive ansøgning herom 
ledsaget af forslag til unionslove. Bestyrelsen afgør foreløbigt, om ansøgningen 
kan imødekommes. Endelig afgørelse træffes på førstkommende 
generalforsamling. 
 
Stk. 4. For at kunne optages som ny union skal en tennisorganisation have mindst 
15 klubber beliggende inden for et sammenhængende geografisk område og skal 
have mindst 4.000 medlemmer i de organisationen tilsluttede klubber. Der kan 
ikke inden for samme geografiske område godkendes mere end én union. 
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Stk. 5. Optagelse i forbundet kan ske til et hvilket som helst tidspunkt, men 
regnes fra begyndelsen af det kalenderår, i hvilket indmeldelsen er sket. 

 
Stk. 6. Dersom en union ikke længere ønsker at være optaget i forbundet, må den 
skriftligt give forbundet meddelelse herom. Dette kan kun ske til en 1. januar med 
et varsel på mindst et år. 

 
Stk. 7. En klub kan kun være tilknyttet Dansk Tennis Forbund gennem den 
union, den er medlem af. Klubberne betaler kontingent til forbundet. 
 
Stk. 8. Såfremt en klub ønsker at være medlem af en anden union som følge af 
enten en ændring af klubbens geografiske tilhørsforhold eller af andre grunde, må 
den til sin nuværende union indgive en ansøgning herom. Efter drøftelse med den 
union, som klubben ønsker at være medlem af, afgiver den union, som klubben i 
øjeblikket er medlem af, indstilling til forbundets bestyrelse, som træffer afgørelse 
i sagen. Denne afgørelse kan af den pågældende klub - eller af en af de implicerede 
unioner - forelægges forbundets førstkommende generalforsamling, der har den 
endelige afgørelse i sagen. 

 
Stk. 9. Æresmedlemmer. Enkeltpersoner kan udnævnes som æresmedlemmer af 
generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer 
har ret til uden stemmeret at deltage i generalforsamlingen og andre 
medlemsmøder herunder unionsmøder. Et æresmedlem er ikke afskåret fra valg 
til forbundets bestyrelse. 

Foreslås ændret til: 
 
§ 2. Medlemmer 

Stk. 1. Medlemmer 
Forbundet består af landets lokalunioner, der er: Fyns Tennis Union (FTU), 
Jyllands Tennis Union (JTU) og Tennis Øst. 
 
Stk. 2. Foreningen af Danske Tennis Veteraner (DTV) har selvstændig status 
inden for DTF med egne love og egen økonomi. Lovene skal dog være i 
overensstemmelse med såvel Det Internationale Tennis Forbunds (ITF) som 
DTF’s love. 

 
Stk. 3. Såfremt en tennisorganisation, der ikke allerede er blandt de i § 2, 
stk.1 omhandlede eksisterende lokalunioner, ønsker at blive optaget som ny 
union i forbundet, må organisationen til forbundets bestyrelse indgive 
ansøgning herom ledsaget af forslag til unionslove. Bestyrelsen afgør 
foreløbigt, om ansøgningen kan imødekommes. Endelig afgørelse træffes på 
førstkommende generalforsamling. 

 
Stk. 4. For at kunne optages som ny union skal en tennisorganisation have 
mindst 15 klubber beliggende inden for et sammenhængende geografisk 
område og skal have mindst 4.000 medlemmer i de organisationen 
tilsluttede klubber. Der kan ikke inden for samme geografiske område 
godkendes mere end én union. 
 
Stk. 2. Optagelse i forbundet kan ske til et hvilket som helst tidspunkt, men 
regnes fra begyndelsen af det kalenderår, i hvilket indmeldelsen er sket. 
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Stk. 3. Dersom en union ikke længere ønsker at være optaget i forbundet, må den 
skriftligt give forbundet meddelelse herom. Dette kan kun ske til en 1. januar med 
et varsel på mindst et år. 

 
Stk. 4. En klub kan kun være tilknyttet Dansk Tennis Forbund gennem den 
union, den er medlem af. Klubberne betaler kontingent til forbundet. 
Klubberne opkræver kontingentet hos sine spillere. 
 
Stk. 5. Såfremt en klub ønsker at være medlem af en anden union som følge af 
enten en ændring af klubbens geografiske tilhørsforhold eller af andre grunde, må 
den til sin nuværende union indgive en ansøgning herom. Efter drøftelse med den 
union, som klubben ønsker at være medlem af, afgiver den union, som klubben i 
øjeblikket er medlem af, indstilling til forbundets bestyrelse, som træffer afgørelse 
i sagen. Denne afgørelse kan af den pågældende klub - eller af en af de implicerede 
unioner - forelægges forbundets førstkommende generalforsamling, der har den 
endelige afgørelse i sagen. 

 
Stk. 9. Æresmedlemmer. Enkeltpersoner kan udnævnes som 
æresmedlemmer af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne 
stemmer. Æresmedlemmer har ret til uden stemmeret at deltage i 
generalforsamlingen og andre medlemsmøder herunder unionsmøder. Et 
æresmedlem er ikke afskåret fra valg til forbundets bestyrelse. 

 

 

 
§ 4. Lokalunioner m.v. 

Kommentar: 
 
§ 4. Lokalunioner m.v. ønskes flyttet til før § 3. Medlemspligter. 

Nuværende ordlyd: § 4. Lokalunioner m.v. 
Stk. 1. Lokalunionerne. 
Lokalunioner er Fyns Tennis Union, Jyllands Tennis Union, Københavns Tennis 
Union og Sjællands Tennis Union. Det er forbundet, der i tvivlstilfælde afgør, 
hvilken union en medlemsklub skal organiseres under jf. § 2, stk. 8. 
… 
Stk. 3. Unionsgeneralforsamlingen. 
Unionerne har egne generalforsamlinger, hvortil de under unionen hørende 
klubber har møde og stemmeret. På generalforsamlingen kan bl.a. drøftes 
relevante emner af lokal art. De på Fyns Tennis Unions, Københavns Tennis 
Unions, Sjællands Tennis Unions og Jyllands Tennis Unions generalforsamlinger 
valgte i alt 4 formænd er fødte medlemmer af Dansk Tennis Forbunds bestyrelse. 
… 

Foreslås ændret til: § 3. Lokalunioner m.v. 
Stk. 1. Lokalunionerne. 
Lokalunioner er Fyns Tennis Union, Jyllands Tennis Union og Tennis Øst. Det er 
forbundet, der i tvivlstilfælde afgør, hvilken union en medlemsklub skal 
organiseres under jf. § 2, stk. 5. 
… 
Stk. 3. Unionsgeneralforsamlingen. 
Unionerne har egne generalforsamlinger, hvortil de under unionen hørende 
klubber har møde og stemmeret. På generalforsamlingen kan bl.a. drøftes 
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relevante emner af lokal art. De til enhver tid værende unioner udpeger i 
henhold til retningslinjer, fastsat af unionen, blandt 
unionsbestyrelsesmedlemmerne et medlem af Dansk Tennis Forbunds 
bestyrelse. 
 … 
Stk. 5. Såfremt en union undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til 
foranstående bestemmelser, skal bestyrelsen påtale forsømmelsen. Lades 
påtalen upåagtet, kan bestyrelsen bestemme, at unionen mister sine 
rettigheder i henhold til forbundets love, indtil det påtalte forhold er bragt i 
orden. 
 

 

 
§ 3. Medlemspligter 

Kommentar: 
 
§ 3. Medlemspligter ønskes at flyttes til efter § 4. Lokalunioner m.v.  

Nuværende ordlyd: 
§ 3. Medlemspligter 
Stk. 1. Enhver union skal hvert år tilstille forbundet: 

a) inden 1. februar en fortegnelse over de klubber, der er medlemmer af 
unionen, samt en fortegnelse, efter nærmere retningslinier udarbejdet af 
forbundet, over de personer, der har været medlem af klubberne det 
foregående kalenderår. 

… 

Foreslås ændret til: 
§ 4. Medlemspligter 
Stk. 1. Enhver union skal hvert år tilstille forbundet: 

a) inden 1. februar en fortegnelse over de klubber, der er medlemmer af 
unionen, samt en fortegnelse, efter nærmere retningslinier udarbejdet 
af forbundet, over de personer, der har været medlem af klubberne 
det foregående kalenderår. 

… 
 

 
§ 5. Bestyrelsen 

Nuværende ordlyd: 
Stk. 1. Opgave og valg. 
Forbundets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf 4 
vælges på generalforsamlingen for 2 år. De resterende 4 bestyrelsesmedlemmer 
udgøres af 4 unionsformænd. 

 
Genvalg kan finde sted.  
… 

Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når 
formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 
Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af en dagsorden. Over 
bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som godkendes elektronisk. 
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun 
beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvert 
bestyrelsesmedlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
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Stk. 3. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til den daglige administration af 
forbundets anliggender.  
 

Foreslås ændret til: 
Stk. 1. Opgave og valg. 
Forbundets daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af 6 
generalforsamlingsvalgte medlemmer og de til enhver tid værende 
medlemmer udpeget af unionerne, jf. § 4, stk. 5 

Stk. 2. Valg. 
Valgbare til bestyrelsen er personer, som i mindst 12 måneder har været 
medlem af en af forbundets medlemsklubber. 
 
Genvalg kan finde sted. Den maksimale periode, et bestyrelsesmedlem kan 
være medlem af forbundets bestyrelse, udgør 12 år. De 12 år skal dog tidligst 
regnes fra datoen for disse vedtægters ikrafttræden. 
… 

Stk. 3. Bestyrelsesarbejdet. 
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når 
formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 
Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af en dagsorden. Over 
bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som godkendes elektronisk. 
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun 
beslutningsdygtig, når mindst 7 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvert 
bestyrelsesmedlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme 
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 
Stk. 4. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til den daglige administration af 
forbundets anliggender. Der udarbejdes en direktionsinstruks, som godkendes 
af bestyrelsen. 

 
§ 6. Generalforsamlingen 

Nuværende ordlyd: 
 
… 
Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden 1/3-31/3. Indkaldelse med 
angivelse af dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel ved særskilt skrivelse 
og/eller på anden betryggende måde til de enkelte unioner og medlemsklubber. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal 
indkaldes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller 3 unioner finder anledning 
dertil, eller mindst 1/10 af unionernes medlemsklubber skriftligt fremsætter krav 
herom med angivelse af grund. I de tre sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 
afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. Indkaldelsen skal 
angive den ekstraordinære generalforsamlings forhandlingsemner. 
 
Stk. 3. Mødeberettigede 
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle klubber, som er medlem af en union 
under forbundet. Klubberne møder med 1 repræsentant (uanset antal stemmer). 
Repræsentanter legitimerer sig med DTF's officielle generalforsamlingsindkaldelse. Af 
indkaldelsen fremgår det hvor mange stemmer klubben har på generalforsamlingen. 
Herudover er unionernes bestyrelsesmedlemmer mødeberettigede. 
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Stk. 4. Stemmeberettigede. 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de af klubbernes repræsentanter 
jfr. stk. 3. Hver klubrepræsentant råder over 1 stemme pr. påbegyndt 200 
medlemmer. Antallet af stemmer opgøres i henhold til de af Danmarks Idræts 
Forbund senest offentliggjorte tal. Der kan stemmes ved fuldmagt, som kan 
overdrages til en anden stemmeberettiget klub. En klub kan udøve stemmeret 
med maksimalt 10 fuldmagter. Ved anmeldelse af tildelte fuldmagter medbringes 
DTF's officielle generalforsamlingsindkaldelse til de klubber som lader sig 
repræsentere ved fuldmagt. Hver union har 1 stemme pr. påbegyndt 5.000 
medlemmer, i henhold til de af Danmarks Idrætsforbund senest offentliggjorte 
medlemstal, dog max. 6 stemmer. Dansk Tennis Forbunds bestyrelsesmedlemmer 
har hver 1 stemme. 
… 
Stk. 6. Gennemførelsen. 
… 
7) Valg til bestyrelsen: 

a) i lige år valg af formand og et bestyrelsesmedlem for 2 år 
b) i ulige år valg af næstformand og kasserer/økonomiansvarlig for 2 år 

… 

Foreslås ændret til: Stk. 2. Tidspunkt og indkaldelse 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden 1/3-31/3. Indkaldelse med 
angivelse af dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel ved særskilt skrivelse 
og/eller på anden betryggende måde til de enkelte unioner og medlemsklubber. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal 
indkaldes, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen finder anledning dertil, eller 
såfremt klubber, som repræsenterer 5 % af stemmerne skriftligt fremsætter krav 
herom med angivelse af grund. I de to sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen 
afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. Indkaldelsen skal 
angive den ekstraordinære generalforsamlings forhandlingsemner. 
 
Stk. 3. Mødeberettigede. 
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle klubber, som er medlem af en 
union under forbundet. Klubberne kan møde med 2 repræsentanter med 
taleret og 2 observatører uden taleret (uanset antal stemmer). Endvidere kan 
der af formanden inviteres gæster. De to mødeberettigede repræsentanter 
skal være medlemmer af klubben. Repræsentanter legitimerer sig med DTF's 
officielle generalforsamlingsindkaldelse. Af indkaldelsen fremgår det hvor mange 
stemmer klubben har på generalforsamlingen. Herudover er unionernes 
bestyrelsesmedlemmer mødeberettigede. 
 
Stk. 4. Stemmeberettigede. 
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er en af klubbernes repræsentanter 
jfr. stk. 3. Den mødeberettigede repræsentant, som kan afgive stemmerne på 
vegne af klubben, skal være medlem af klubbens bestyrelse. Hver 
klubrepræsentant råder over 1 stemme pr. påbegyndt 200 medlemmer. Antallet af 
stemmer opgøres i henhold til de af Danmarks Idræts Forbund senest 
offentliggjorte tal. Der kan stemmes ved fuldmagt, som kan overdrages til en 
anden stemmeberettiget klub. En klub kan udøve stemmeret med maksimalt 10 
fuldmagter. Stemmes ved fuldmagt, udøves stemmeretten af den, der udøver 
stemmeretten på den pågældende klubs vegne. Ved anmeldelse af tildelte 
fuldmagter medbringes DTF's officielle generalforsamlingsindkaldelse til de 
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klubber som lader sig repræsentere ved fuldmagt. Hver union har 1 stemme pr. 
påbegyndt 5.000 medlemmer, i henhold til de af Danmarks Idrætsforbund senest 
offentliggjorte medlemstal, dog max. 6 stemmer. Dansk Tennis Forbunds 
bestyrelsesmedlemmer har hver 1 stemme. 
… 
Stk. 6. Gennemførelsen. 
… 
7) Valg til bestyrelsen: 

a. hvert fjerde år valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for 4 
år 

b. hvert fjerde år valg 3 bestyrelsesmedlemmer for 4 år 
c. i forbindelse med vedtagelsen af disse love finder nyvalg til hele 

bestyrelsen sted. I vedtagelsesåret (år 0), afholdes valg, hvor 
alle 6 nye bestyrelsesmedlemmer vælges. Herefter afholdes i år 
2 valg, hvor formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges. I år 
4, hvor der igen afholdes valg, vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Herefter afholdes valg med 2 års mellemrum, idet der hvert 
andet år skiftevis vælges bestyrelsesmedlemmer som beskrevet 
for år 2 og 4. 

… 
 
… 
 

 
§ 14. Kommunikation 

Kommentar: 
 
Ny paragraf.  
 
Betyder at den oprindelige § 14. Ikrafttræden i stedet bliver ændret til § 15. 

Nuværende ordlyd: 
 
- 

Foreslås ændret til: 
Stk. 1. Forbundet, klubberne og unionerne kan i deres kommunikation med 
hinanden anvende elektroniske kommunikationsmidler. 

 
Stk. 2. Indkaldelse og tilmelding til generalforsamling, udsendelse af 
dagsorden og referat i forbindelse med afholdelse af generalforsamling mv. 
kan således ske via elektroniske kommunikationsmidler. 
 

 
 


