
Vedtægter for NYSTED TENNIS CLUB. 
 
§ 1. 
Foreningens navn er NYSTED TENNIS CLUB, beliggende Skansevej 17 a, 4880 Nysted. 
Foreningens hjemsted er Nysted, Guldborgsund Kommune. 
Dens formål er at udbrede kendskab til og færdigheder i tennisspil. 
 
§ 2. 
Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, 
der er fyldt 18 år. 
Som aktivt og passivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i 
alderen op til 18 år. Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver 
samtykke fra forældre/værge. 
 
§ 3. 
Foreningens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære 
generalforsamling. 
Kontingent opkræves helårsvis forud, dog idet bestyrelsen er berettiget til eventuelt 
at foretage halvårsvis opkrævning. 
Udenbys spillere og udenlandske gæster kan mod betaling benytte klubbens baner på 
tidspunkter, der fastsættes af bestyrelsen. 
 
§ 4. 
Til gyldig udmeldelse kræves af dette sker skriftligt til foreningen senest d. 1. maj 
forud for en ny sæsons begyndelse. 
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af klubben når denne er i kontingensrestance. 
Et ekskluderet medlem kan kun genoptages efter at ældre restance er betalt. 
 
§ 5. 
Generelforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, 
den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af april 
måned, indkaldes ved bekendtgørelse i lokalpressen, på klubbens hjemmeside eller 
lignende med mindst 14 dages forudgående varsel.  
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalfor- samlingens afholdelse. Forslagene skal optages i 
dagsordenen. 
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af 
foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i 
kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
 
§ 6. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af revisor 
7. Valg af bestyrelse 



8. Eventuelt 
 
§ 7. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 
indkaldes nar mindst 15 stemmebe- rettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom 
til besty- relsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 
måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det 
emne der ønskes behandlet. 
 
§ 8. 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. 
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til 
vedtægterne. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen, således at der på 
ulige årstal vælges 3 og lige årstal vælges 2 medlemmer. Samtidig vælges en 
bestyrelsessuppleant. Genvalg kan finde sted. 
 
§ 9. 
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på et 
bestyrelsesmøde, med formand, kasserer og sekretær, ligesom bestyrelsen udpeger 
en baneinspektør. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til 
stede. 
Over bestyrelsens handlinger føres protokol. 
Foreningen tegnes af formanden eller af 3 bestyrelsesmed- lemmer i foreningen. 
I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen 
af den samlede bestyrelse. 
 
§ 10. 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
Bestyrelsen skal inden d. 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og 
status pr. 31. december til revisorerne. 
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse 
og skal være forsynet med revisorernes påtegning. 
 
§ 11. 
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer. 
Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at 
beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af 
revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 
 
§ 12. 
Bestyrelsen opstiller en spilleplan, der nøje skal overholdes af medlemmerne og kun 
må ændres på bestyrelsens samtykke. 
Medlemmerne skal rette sig efter de af bestyrelsen givne spilleregler og anvisninger. 
Utilbørlig omgang med klubbens rekvisitter og ejendele medfører erstatningspligt.  
 
 
 



§ 13. 
Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalfor- samling, når mindst 2/3 af 
de afgivne stemmer er for forslaget. 
 
§ 14. 
Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt 
indkaldt ekstraordinære generalforsamling. 
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at 
mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. 
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes 
til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte 
stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal 
forholdes med foreningen formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt 
stemmeflertal her er tilstrækkeligt. 
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et almennyttigt formål efter den opløsende 
generalforsamlings nærmere bestemmelser. 
Ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S retur- neres til Elite Gaming 
A/S, der er forpligtet til at indbetale afgift af gevinstgivende spilleautomater svarende 
til den returnerede udlodning. 
 
Ovennævnte vedtægter er vedtaget på stiftende general- forsamling d. 17. februar 
1987, kl. 19.30 på The Cottage. 
Ændringer i paragraf 8, stk. 2, vedtaget på generalforsamling 1992. 
Ændringer i paragraf 1, vedtaget på generalforsamling 2002. 
Ændringer i paragraf 1 og paragraf 14, vedtaget på general- forsamling 29. marts 
2005. 
Ændringer i paragraf 1, vedtaget på generalforsamling den 27. marts 2007. 
Ændring i paragraf 14, stk. 6 vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. 
december 2007. 
Ændring i paragraf 5, stk. 2 vedtaget på ord. generalforsam- ling den 4. marts 2008.	  


