
   
 

   

Forslag fra Bestyrelsen til vedtægtsændringer: 
 

Baggrund: 
Dansk Tennis Forbund har i 2019 ændret vedtægterne, så det ikke længere kun kan være formanden 
for en union, der repræsenterer unionen i DTF's bestyrelse. DTF's love fastsætter nu: "De til enhver 
tid værende unioner udpeger i henhold til retningslinjer, fastsat af unionen, blandt 
unionsbestyrelsesmedlemmerne et medlem af Dansk Tennis Forbunds bestyrelse." 
 

Dette giver således mulighed for, at JTU selv fastsætter retningslinjerne for, hvordan medlemmet 
udpeges. På baggrund af dette foreslår bestyrelsen for JTU, at reglerne for valg til bestyrelsen 
ændres, så generalforsamlingen vælger et medlem af bestyrelsen, der indgår i DTF's bestyrelse. 
Praktisk betyder der, at både formand, kasserer og bestyrelsesmedlem i DTF vælges direkte på JTU's 
generalforsamling. 
 

De nuværende regler for valg til bestyrelsen jfr. §13 er: 
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere fem medlemmer, som vælges for to år 
ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg 
i ulige år, medens kassereren og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.  
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af unionens klubber. 
 

Forslaget til ændring er: 
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere fem medlemmer, hvoraf et medlem 
indgår i Dansk Tennis Forbunds bestyrelse, som vælges for to år ad gangen på den ordinære 
generalforsamling. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, medens 
kassereren, medlem af DTF's bestyrelse og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.  
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af unionens klubber. 
 

Som konsekvens heraf ændres §10, der i dag har følgende ordlyd: 
 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder 

fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af formand (i ulige år) 
7. Valg af kasserer (i lige år)  
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  
9. Valg af to suppleanter  
10. Valg af medlemmer til appeludvalg  
11. Valg af revisor og revisorsuppleant  
12. Eventuelt 
 

Som nyt punkt 8 indsættes: 
8. Valg af medlem til Dansk Tennis Forbunds bestyrelse 
De efterfølgende punkter nummereres fortløbende fra 9. til 13. 


