
 
 
 

                                                             LOVE FOR FARSØ TENNISKLUB 

 

   § 1. 

Foreningens navn er Farsø Tennisklub og dens hjemsted er Farsø. 

   § 2. 

Foreningens formål er at fremme interessen for og skabe de bedst mulige betingelser for 

tennisspillets udøvelse i Farsø og omegn. 

   § 3. 

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til klubbens kasserer eller formand. Bestyrelsen kan 

afgøre om vedkommende kan optages som medlem. Indmeldelse er bindende indtil udmeldelse har 

fundet sted. Udmeldelse skal ske til formanden eller kassereren.  

   § 4. 

Medlemmerne er dels aktive, dels passive. De passive medlemmer har adgang til foreningens 

anlæg, men ikke ret til at deltage i spillet. 

   § 5. 

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Det opkræves ved sæsonens start.  Det 

er ikke tilladt at benytte banerne forinden kontingentet er betalt. Bestyrelsen afgør, om der skal 

betales indskud ved indmeldelse. 

   § 6. 

Tilrejsende kan ved henvendelse til klubbens bestyrelse optages som månedsmedlemmer og har 

som sådanne ret til at spille på foreningens baner i indtil 2 måneder mod erlæggelse af kontingent 

ved indmeldelse. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse. 

   § 7. 

Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur hvert andet år, første gang 3 eller 4 medlemmer, næste 

gang 2 eller 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv 

til næste ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen skal føre protokol over sine forhandlinger. 

Medlemmer af bestyrelsen skal være fyldt 18 år. 

 



   § 8. 

Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens baner og rekvisitter holdes i god stand og bestrider 

udgifterne dertil af foreningens midler. Kassereren aflægger det årlige regnskab på den ordinære 

generalforsamling, efter at regnskabet er revideret af revisoren.  

   § 9.   

Foreningen tegnes udadtil af bestyrelsen. I alle dagligdags anliggender tegnes foreningen dog af 

formanden alene eller i hans forfald af næstformanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et 

flertal af medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. 

Bestyrelsen kan vedtage, at kassereren skal findes uden for bestyrelsen. En sådan vedtagelse skal 

ske enstemmigt og med den pågældendes samtykke. En kasserer uden for bestyrelsen har 

stemmeret i økonomiske anliggender, men ikke i andre henseender, og har ret, men ikke pligt til at 

deltage i bestyrelsesmøder. 

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse på en generalforsamling. 

For foreningens forpligtelser hæfter kun foreningens formue. 

   § 10. 

1. Generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang, har den højeste myndighed i alle 

foreningens anliggender. Den årlige generalforsamling afholdes i marts – april med 

følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Aflæggelse af regnskabet og fastsættelse af kontingent. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse og revisor. 

6. Eventuelt. 

2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, 

og skal indkaldes, når mindst 10 ordinære aktive medlemmer skriftligt begærer det. 

3. Generalforsamlingen indvarsles til medlemmerne per e-mail, senest 8 dage før den 

afholdes. 

4. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. 

marts. 

5. Stemmeberettigede er de ordinære aktive medlemmer. Juniores har dog ikke stemmeret i 

væsentlige økonomiske anliggender. Beslutninger tages efter stemmeflerhed; står 

stemmerne lige, gør formandens eller i hans fraværelse næstformandens stemme udslaget. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde. 

6. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte 

medlemmer. Ekstraordinære generalforsamlinger er kun beslutningsdygtige, når mindst 15 

stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, 



skal der inden 14 dage på ny indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Denne 

generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til mødte stemmer.  

 

§ 11. 

Såfremt bestyrelsen finder, at hensynet til klubbens anseelse eller formål (§ 2) gør det nødvendigt, 

at et medlem ekskluderes, rettes der en henstilling til den pågældende om at udmelde sig. Såfremt 

denne henstilling ikke imødekommes, afgøres sagen af en generalforsamling. 

   § 12. 

Foreningens opløsning kan kun vedtages ved en beslutning af en i dette øjemed indkaldt 

generalforsamling. Til opløsning udkræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer, og den sidste 

generalforsamling træffer da ved en simpel stemmeflerhed bestemmelse om, hvorledes der skal 

forholdes med foreningens aktiver og passiver. 

Såfremt klubbens formue er positiv skal den sikres anvendt til idrætsligt eller andet almennyttigt 

formål.  

 

 

Vedtaget på Generalforsamlingen den 7.marts 2022: 

Palle Asmussen (dirigent)  Kai Ole Sørensen (Kasserer) 

Palle Folkerman  Per Møller 

Thor Bak   Niels Frede Bertelsen 

Brian Thorup (Formand)  Claus Laursen (Næstformand) 

 

 


