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Bilag A: Motivation af forslag til vedtægtsændringer
Ved generalforsamlingen den 16. marts 2019 blev vedtaget en række ændringer af Dansk Tennis
Forbunds love. Ved denne lejlighed blev det pålagt bestyrelsen at komme med et fornyet forslag på
udvalgte områder.
Dette har afstedkommet arbejdet med de nu fremlagte ændringsforslag til Dansk Tennis Forbunds love,
som centrerer sig omkring følgende områder;
1. Spørgsmålet om længden af valgperioder og dermed valg af bestyrelsesmedlemmer.
2. Anvendelsen af fuldmagter på generalforsamlingen samt regler om fremmøde.
3. Procedurer ved vakance i bestyrelsen, beslutningsdygtighed m.v.
Udover spørgsmålet omkring valgperioder og fuldmagter, som var områder, der lå i pålægget til
bestyrelsen fra generalforsamlingen at komme med nye forslag omkring, har de seneste ændringers
første leveår afstedkommet, at man er blevet opmærksom på enkelte steder, hvor der var opstået
uhensigtsmæssige og utilsigtede virkninger af ændringerne, hvorfor man nu kommer med fornyede
forslag, der forsøger at gøre op med disse.
I forslaget ligger en kortere valgperiode, som foreslås ført tilbage til de tidligere 2 år, og med valg af
halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer hvert år. Dette ønskes indfaset ved valg af
kassereren samt yderligere to bestyrelsesmedlemmer i 2020, og formanden samt yderligere to
bestyrelsesmedlemmer i 2021.
I bestyrelsens forslag ligger yderligere et ønske om at lade muligheden for at stemme ved fuldmagt udgå
som en mulighed på generalforsamlingen, og i stedet sikre, at det er de tilstedeværende
stemmeberettigede klubber, der kan gøre deres stemmer gældende på generalforsamlingen. Samtidig
ønskes generalforsamlingen åbnet op for alle medlemmer af danske tennisklubber organiseret under
Dansk Tennis Forbund. Dette afstedkommer så et behov for et forslag om at definere, hvem der er
taleberettiget på generalforsamlingen, således at to repræsentanter fra hver klub er taleberettigede på
dagen. Her foreslås også, at den enkelte fremmødte stemmeberettigede kun kan repræsentere en
medlemsklub på generalforsamlingen.
Blandt forslagene omkring procedurer ligger også fra bestyrelsen et forslag om, at man ændrer det
således, at man i bestyrelsen er beslutningsdygtigt ved et fremmøde på fem medlemmer i stedet for de
nuværende syv medlemmer, som gør arbejdet skrøbeligt, og teoretisk gør det muligt for et mindretal i
bestyrelsen af bremse arbejdet ved udeblivelse fra møderne.
Samtlige forslag skal ses som enkeltstående forslag, som sættes til afstemning hver for sig, men
dirigenten kan på dagen sammensætte disse, hvis dette skønnes meningsfyldt.

