
 

   

VEDTÆGTER FOR JYLLANDS TENNIS UNION  
 
§ 1 Organisation  
Jyllands Tennis Union (JTU) er stiftet den 30.10.1999. JTU er medlem af Dansk Tennis Forbund 
(DTF) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. 
Herunder også DTF’ beskrivelse for god bestyrelsespraksis benævnt: Code of Conduct.  
 
§ 2 Formål  
JTU' formål er at virke for tennissportens udvikling og udbredelse i Jylland. Dette gøres bl.a. ved at 
JTU som bindeled mellem klubberne medvirker til øget samarbejde på tværs af klubberne med 
henblik på dels at understøtte kontinuerlige, større og koordinerede tennisaktiviteter som 
eksempelvis holdturneringer, mesterskaber, stævner og andre aktiviteter. JTU har endvidere til 
opgave at være bindeled mellem JTU' klubber og DTF.  
 
§ 3 Medlemskab  
Som medlem kan optages enhver tennisklub i Jylland. Et medlemskab tegnes for minimum et år.  

Medlemmerne er forpligtet til at overholde unionens vedtægt og leve op til foreningens 
formålsbestemmelse.  

Endeligt afslag på medlemskab af unionen skal efter anmodning fra klubben, der ønsker 
medlemskab forlægges generalforsamlingen.  
 
§ 4 Indmeldelse  
Indmeldelse skal ske ved at sende en ansøgning om optagelse til unionen.  

Unionsbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse. Optagelse kan ske på et hvilket som helst 
tidspunkt af året, men regnes fra begyndelsen af det kalenderår, i hvilket optagelsen er sket.  
 
§ 5 Udmeldelse  
Udmeldelse skal ske skriftligt til unionen inden udgangen af en kontingentperiode (kalenderår), 
hvilket vil sige senest 31.12. Udmeldelse træder i kraft pr. 1. januar. § 6 Forudsætning for 
medlemskab af JTU  

Enhver tennisklub, der er medlem af unionen, har følgende forpligtelser:  

1. Indberette medlemstal efter retningslinjer fastsat af DIF.  
2. Indberette sager om udelukkelse af spillere til unionen.  
3. Betale det vedtagne kontingent til unionen og DTF.  

 
 
 
 
 



 

   

§ 7 Kontingent  
Kontingentet fastsættes på unionens ordinære generalforsamling.  

Såfremt DTF efter unionens ordinære generalforsamling vedtager ændret kontingent til DTF, 
bemyndiges unionens bestyrelse til at foretage en regulering i det samlede kontingent svarende til 
ændringen i DTF kontingentet.  

Kontingent til unionen og DTF skal indbetales til unionen senest den 1. juni på grundlag af det 
indberettede medlemstal til det Centrale ForeningsRegister for foregående år, jfr. § 6.  

Nyoptagne klubber betaler kontingent fra 1.januar i optagelsesåret. Unionens bestyrelse kan 
beslutte, at nye klubber betaler reduceret kontingent i optagelsesåret og det følgende år.  
 
§ 8 Udelukkelse og eksklusion  
En klub kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt klubben handler til skade 
for unionen eller DTF, bringer tennissporten i miskredit eller såfremt klubben ikke opfylder sine 
medlemsforpligtelser.  

I sager om udelukkelse har klubben krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.  

I sager om eksklusion har klubben desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende 
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.  

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af 
foreningens vedtægt.  

Bestyrelsen har desuden bemyndigelse til at udelukke en spiller fra deltagelse i unionens 
arrangementer, hvis pågældende har overtrådt unionens vedtægter eller regulativer, har udvist 
usportslig eller usømmelig adfærd eller bragt tennissporten i miskredit. Udelukkelsen kan være 
tidsbegrænset.  

Udelukkelsen kan forelægges for Dansk Tennis Forbunds Appeludvalg indenfor en frist på 4 uger.  
 
§ 9 Ordinær generalforsamling  
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, der følger af disse vedtægter, den højeste 
myndighed i alle unionens anliggender.  

Generalforsamlingen er unionens øverste myndighed i alle anliggender. 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.  

Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med fire ugers varsel ved mail til alle 
medlemsklubbers officielle mailadresse samt annoncering på unionens hjemmeside.  

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til 
bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, 
fremsendes disse til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.  

Adgang til generalforsamlingen har repræsentanter for unionens medlemsklubber samt af 
bestyrelsen indbudte gæster.  



 

   

Stemmeret har repræsentanter for medlemsklubber, som ikke er i kontingentrestance. 
Hver klub har to stemmer pr. påbegyndt 100 medlemmer, dog højest 10 stemmer pr. 
klub. Endvidere har unionens bestyrelsesmedlemmer hver to stemmer.  

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af deltagende 
klubber.  
 
§ 10 Dagsorden  
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  

 
§ 11 Generalforsamlingens ledelse  
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, 
og som ikke må være medlem af bestyrelsen.  

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om 
unionens opløsning kvalificeret flertal, jfr. §18 og §19.  

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemsklubber begærer det. Vedr. 
dagsordenens pkt. 7- 12 foretages skriftlig afstemning dog efter begæring fra én medlemsklub.  
 
§ 12 Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt en tredjedel af bestyrelsen fremsætter 
anmodning herom, eller når mindst en femtedel af unionens stemmeberettigede klubber skriftligt 
over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes 
behandlet.  

I tilfælde af, at formand eller kasserer trækker sig fra bestyrelsen skal der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling.  



 

   

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter begæringens 
modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. 
gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.  
 
§ 13 Bestyrelsen  
Bestyrelsen er unionens daglige ledelse og repræsenterer unionen i alle forhold. Bestyrelsen kan 
nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flertal 
af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.  

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

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.  
 
§ 14 Appeludvalg  
Der nedsættes et Appeludvalg til behandling af klager over afgørelser truffet af unionens 
turneringsledelse i medfør af medfør af bestemmelserne i unionens turneringsreglementer.  

Udvalget består af 3 medlemmer, der vælges på skift for 3 år ad gangen. Et medlem af udvalget 
kan ikke samtidig være medlem af andre organer under unionen.  

Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for Appeludvalgets arbejde.  
 
§ 15 Regnskab  
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten forelægges den ordinære 
generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 
Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære 
generalforsamling.  
 
§ 16 Revision  
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. 
Revisoren skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. 
Årsrapporten forsynes med revisors påtegning.  
 
 
 
 
 
 



 

   

§ 17 Tegning og hæftelse  
Foreningen tegnes af formanden og kasserer i fællesskab. Køb, salg eller pantsætning af fast 
ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 10.000 
kr. godkendes af generalforsamlingen.  

Der påhviler ikke unionens bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, 
som påhviler unionen.  
 
§ 18 Vedtægtsændringer  
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de 
afgivne stemmer er for forslaget. 
  
§ 19 Opløsning  
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling.  

Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget, 
samt at mindst to tredjedele af unionens stemmeberettigede medlemsklubber er til stede.  

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset antal af 
tilstedeværende stemmeberettigede medlemsklubber.  

Ved opløsning af unionen skal anvendelsen af unions formue besluttes på den opløsende 
generalforsamling. Formuen skal dog anvendes til fremme for tennissporten i Jylland som et 
alment nyttigt formål. 
Såfremt den opløsende generalforsamling ikke kan finde et formål med anvendelse af formuen 
tilfalder formuen medlemsklubberne af unionen i forhold til betalt kontingent de seneste 5 år. Det 
er kun medlemsklubber, der har betalt kontingent i året før opløsning, der er med i fordelingen. Er 
en klub blevet medlem i 5 års perioden, får man andel for det beløb, man har betalt i den periode, 
man har været medlem  
 
Vedtaget på Jyllands Tennis Unions generalforsamling d. 15. marts 2018 i Randers.  

 


