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Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændringer af Dansk Tennis Forbunds love, som skal ses som en række af uafhængige ændringer, som
kan vedtages eller forkastes enkeltvis.
Til venstre er angivet den nuværende vedtægtstekst, i midten er angivet det nye forslag, mens der er indsat bemærkninger yderst til højre som
forklaring på ønsket om ændring.

Nuværende tekst

Ny tekst

§ 5. Bestyrelsen

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1. Opgave.
Forbundets daglige ledelse varetages af en
bestyrelse, som består af 6
generalforsamlingsvalgte medlemmer og de til
enhver tid værende medlemmer udpeget af
unionerne, jf. § 3, stk. 3.

Stk. 1. Opgave.
Forbundets daglige ledelse varetages af en
bestyrelse, som består af 6
generalforsamlingsvalgte medlemmer og de til
enhver tid værende medlemmer udpeget af
unionerne, jf. § 3, stk. 3.

Stk. 2. Valg.
Valgbare til bestyrelsen er personer, som i mindst
12 måneder har været medlem af en af
forbundets medlemsklubber.

Stk. 2. Valg.
Valgbare til bestyrelsen er personer, som i en
Der er alene tale om en sproglig præcisering
uafbrudt periode på 12 måneder umiddelbart op vedr. kravet om forudgående medlemsskab
til afholdelsen af generalforsamlingen har været af en klub.
medlem af en af forbundets medlemsklubber.
Afsnittet om en samlet maksimal
valglængde foreslås fjernet, da reglen

Genvalg kan finde sted. Den maksimale periode,
et bestyrelsesmedlem kan være medlem af

Bemærkninger
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forbundets bestyrelse, udgør 12 år. De 12 år skal
dog tidligst regnes fra datoen for disse
vedtægters ikrafttræden.
Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, kan
bestyrelsen supplere sig selv indtil
førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:
Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:
- fastlægge de overordnede rammer for
- fastlægge de overordnede rammer for
tennissporten i Danmark,
tennissporten i Danmark,
- forestå koordineringen af dansk tennis på
- forestå koordineringen af dansk tennis på
lokalplan,
lokalplan,
- skabe de optimale betingelser og rammer
- skabe de optimale betingelser og rammer
for tennissportens udvikling og virke i
for tennissportens udvikling og virke i
Danmark,
Danmark,
- vedtage forbundets politikker og være
- vedtage forbundets politikker og være
ansvarlig for at vedtagne politikker
ansvarlig for at vedtagne politikker
udføres,
udføres,
- være ansvarlig for udvikling og
- være ansvarlig for udvikling og
gennemførelse af målsætninger og
gennemførelse af målsætninger og
handleplaner, - forestå fordelingen af de
handleplaner, - forestå fordelingen af de
økonomiske midler,
økonomiske midler,
- udarbejdet budget,
- udarbejdet budget,
- præsentere forbundet på det
- præsentere forbundet på det
idrætspolitiske område såvel nationalt
idrætspolitiske område såvel nationalt
som internationalt
som internationalt
Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn
Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn
med forbundets virksomhed.
med forbundets virksomhed.

skønnes unødvendig.
Bestyrelsesmedlemmer kan blot stemmes
ud og reglen kan risikere at hindre
kompetente personers medlemskab af
bestyrelsen.
Reglen om selvsupplering foreslås fjernes,
da valgperioden er kortere, ligesom der er
regler om indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling ved manglende
beslutningsdygtighed i bestyrelsen.
Samtidig undgår man, at personer, der ikke
er valgt af klubberne, får
beslutningskompetence i bestyrelsen.
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Stk. 3. Bestyrelsesarbejdet.
Stk. 3. Bestyrelsesarbejdet.
Umiddelbart efter generalforsamlingen
Umiddelbart efter generalforsamlingen
konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen
konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen
fastsætter selv sin forretningsorden.
fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer
det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer
kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med
kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af en dagsorden. Over
angivelse af en dagsorden. Over
bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat,
bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat,
som godkendes elektronisk. Bestyrelsen træffer
som godkendes elektronisk. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er
beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er
kun beslutningsdygtig, når mindst 5
kun beslutningsdygtig, når mindst 7
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvert
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvert
bestyrelsesmedlem har én stemme. Ved
bestyrelsesmedlem har én stemme. Ved
stemmelighed er formandens stemme
stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
fuldmagt.
Stk. 4. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til den
Stk. 4. Bestyrelsen kan ansætte en direktør til den daglige administration af forbundets
daglige administration af forbundets
anliggender. Der udarbejdes en
anliggender. Der udarbejdes en
direktionsinstruks, som godkendes af
direktionsinstruks, som godkendes af
bestyrelsen.
bestyrelsen.
§ 6. Generalforsamlingen

§ 6. Generalforsamlingen

Stk. 1. Forbundets øverste myndighed er
generalforsamlingen.

Stk. 1. Forbundets øverste myndighed er
generalforsamlingen.

Reglen foreslås ændret, således at der blot
kræves 5 bestyrelsesmedlemmer for at være
beslutningsdygtige. Ved den hidtidige
formulering (7 ud af 9) kunne et mindretal
reelt sabotere bestyrelsesbeslutninger blot
ved at blive væk fra et møde.
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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. 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, eller såfremt bestyrelsen Der er alene tale om konsekvensrettelser.
ikke længere er beslutningsdygtig. I de tre
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen
afholdes senest 6 uger efter forpligtelsen er
indtrådt. 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

Stk. 3. Mødeberettigede.
Mødeberettigede på generalforsamlingen er
1) personer som er medlem af en klub organiseret
under forbundet
2) unionernes bestyrelsesmedlemmer.

Det foreslås, at generalforsamlingen er åben
for alle medlemmer af klubber organiseret
under forbundet, som et signal om
åbenhed.
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kan der af formanden inviteres gæster. De to
3) medlemmer af DTF's bestyrelse.
mødeberettigede repræsentanter skal være
4) gæster inviteret af formanden.
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 altså
således være medlem af klubben.

Stk. 4. Taleberettigede.
Hvis generalforsamlingen er åben for alle, er
Taleberettigede på generalforsamlingen er
det nødvendigt at indføre en bestemmelse
1) op til 2 repræsentanter for hver af
om taleret.
medlemsklubberne. Repræsentanterne skal være
medlem af den klub der repræsenteres.
2) unionernes bestyrelsesmedlemmer.
3) medlemmer af DTF's bestyrelse.
4) gæster inviteret af formanden
Stk. 5. Stemmeberettigede.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er
1) en repræsentant for hver af
medlemsklubberne, en stemmeberettiget kan
kun repræsentere en medlemsklub.
2) unionsrepræsentanter, jfr. § 3, stk. 3.
3) medlemmer af DTF's bestyrelse

Afsnittet er indholdsmæssigt ændret,
således at en stemmeberettiget kun kan
repræsentere en medlemsklub, og der er
rettet sprogligt i overensstemmelse med
systematik i stk. 3 og stk. 4.

Den stemmeberettigede for en klub legitimerer
sig med DTF's officielle
generalforsamlingsindkaldelse. Af indkaldelsen
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Hver klubrepræsentant råder over 1 stemme pr.
påbegyndt 200 medlemmer. Antallet af stemmer
opgøres i henhold til de af Danmarks
Idrætsforbund 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.

fremgår det hvor mange stemmer klubben har på
generalforsamlingen.
Hver klubrepræsentant råder over 1 stemme pr.
påbegyndt 200 medlemmer. Antallet af stemmer
opgøres i henhold til de af Danmarks
Idrætsforbund senest offentliggjorte tal.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved anmeldelse af tildelte fuldmagter
medbringes DTF's officielle
generalforsamlingsindkaldelse til de klubber som
lader sig repræsentere ved fuldmagt.

Bestyrelsen foreslår, at muligheden for at
stemme pr. fuldmagt fjernes, da reglen
begrænser de fremmødtes klubbers
indflydelse og i øvrigt er i strid med det
foreningsretlige udgangspunkt om, at man
må møde frem for at gøre sin indflydelse
gældende.

Hver union har 1 stemme pr. påbegyndt 5.000
medlemmer, i henhold til de af Danmarks
Idrætsforbund senest offentliggjorte medlemstal,
dog max. 6 stemmer.
Hver union har 1 stemme pr. påbegyndt 5.000
medlemmer, i henhold til de af Danmarks
Dansk Tennis Forbunds bestyrelsesmedlemmer Idrætsforbund senest offentliggjorte medlemstal,
har hver 1 stemme.
dog max. 6 stemmer.
Dansk Tennis Forbunds bestyrelsesmedlemmer
Stk. 5. Stemmeretten forudsætter, at klubben har har hver 1 stemme.
indberettet medlemstal i henhold til reglerne og
ikke er i restance til forbund og union.
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Stk. 6. Stemmeretten forudsætter, at klubben har
Stk. 6. Gennemførelsen.
indberettet medlemstal i henhold til reglerne og
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af ikke er i restance til forbund og union.
en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som
ikke må være medlem af bestyrelsen. På den
ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen Stk. 7. Gennemførelsen.
beretning om forbundets virksomhed. Endvidere Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af
fremlægges det reviderede regnskab for det
en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som
forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom
ikke må være medlem af bestyrelsen. På den
der foretages valg.
ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen
beretning om forbundets virksomhed. Endvidere
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
fremlægges det reviderede regnskab for det
skal mindst indeholde følgende:
forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom
1) Valg af dirigent
der foretages valg.
2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3) Appeludvalgets beretning om det forløbne år Dagsorden for den ordinære generalforsamling
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til
skal mindst indeholde følgende:
godkendelse
1) Valg af dirigent
5) Indkomne forslag
2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år
6) Fastlæggelse af det årlige kontingent fra
3) Appeludvalgets beretning om det forløbne år
unionernes medlemsklubber til forbundet på 4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til
baggrund af et forelagt budget
godkendelse
7) Valg til bestyrelsen:
5) Indkomne forslag
a) hvert fjerde år valg af formand og 2
6) Fastlæggelse af det årlige kontingent fra
bestyrelsesmedlemmer for 4 år
unionernes medlemsklubber til forbundet på
b) hvert fjerde år valg af 3
baggrund af et forelagt budget
bestyrelsesmedlemmer for 4 år
7) Valg til bestyrelsen:
c) i forbindelse med vedtagelsen af disse
a) I Ulige år valg af formand og 2
love finder nyvalg til hele bestyrelsen
Det findes, at det på sidste års
bestyrelsesmedlemmer for to år
sted. I vedtagelsesåret (år 0), afholdes
generalforsamling blev pålagt bestyrelsen
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valg, hvor alle 6 nye
b) I lige år valg af kasserer og 2
bestyrelsesmedlemmer vælges. Herefter
bestyrelsesmedlemmer for to år
afholdes i år 2 valg, hvor formanden og 2 8) Valg til Appeludvalget af 1 medlem for 3 år og
bestyrelsesmedlemmer vælges. I år 4,
2 suppleanter for hvert 1 år.
hvor der igen afholdes valg, vælges 3
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant alle
bestyrelsesmedlemmer. Herefter
for 1 år
afholdes valg med 2 års mellemrum, idet 10) Eventuelt
der hvert andet år skiftevis vælges
bestyrelsesmedlemmer som beskrevet
for år 2 og 4.
8) Valg til Appeludvalget af 1 medlem for 3 år og
2 suppleanter for hver 1 år.
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant alle
for 1 år
10) Eventuelt

at fremlægge forslag til forkortelse af
valgperioden.
Bestyrelsen foreslår en 2-årig valgperiode,
hvor formand og kasserer vælges i
forskellige år. Forslaget er baseret på, at
kasseren vælges i 2020, samt at der samtidig
vælges yderligere to medlemmer af
bestyrelsen.

Forslag fra unioner og klubber, der ønskes
fremmet til afstemning uden for den udsendte
dagsorden, skal indsendes skriftligt til
bestyrelsen senest 21 dage før
generalforsamlingen og af bestyrelsen
umiddelbart efter modtagelsen, udsendes til
unioner og klubber.

Forslag fra unioner og klubber, der ønskes
fremmet til afstemning uden for den udsendte
dagsorden, skal indsendes skriftligt til
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved
bestyrelsen senest 21 dage før
simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger generalforsamlingen og af bestyrelsen
af nærværende love. Afstemninger skal finde sted umiddelbart efter modtagelsen, udsendes til
skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende
unioner og klubber.
stemmeberettigede ønsker det.
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Generalforsamlingens beslutninger træffes ved
simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger
af nærværende love. Afstemninger skal finde sted
skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende
stemmeberettigede ønsker det.
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