
VEDTÆGTER FOR BAGSVÆRD TENNIS KLUB 
 
I. Organisation 

 
§1. Klubbens navn er Bagsværd Tennis Klub. Klubbens hjemsted er Gladsaxe 
Kommune. Klubben er stiftet 22. juni 1933. 
 
§2. Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at spille tennis og andre 
ketcherspil på motions- og turneringsniveau; endvidere at udbrede kendskabet til 
tennis og andre ketcherspil og give medlemmerne mulighed for at dygtiggøre sig i 
disse sportsgrene. Medlemmerne tilbydes deltagelse i træning og turneringer samt 
sociale aktiviteter, der kan medvirke til at fremme et godt sammenhold i klubben. 
 
§3. Enhver kan blive medlem af BTK, jvf. dog stk. 2. 
 
stk. 2. Bestyrelsen kan midlertidigt standse tilgangen til klubben, hvis medlemstallet, 
efter bestyrelsens skøn, bliver for stort. 
 
stk. 3. Indmeldelse skal ske til klubbens kasserer eller til anden person, som af 
bestyrelsen måtte være bemyndiget til at modtage indmeldelse. 
 
§4. Benyttelse af baner og anlæg sker i henhold til det af spilleudvalget udarbejdede 
spille- og banereglement, der er ophængt i klubhuset. Både medlemmer og 
gæstende spillere skal overholde dette reglement. 
 
§5. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, jvf. §§ 7-9 
 
stk. 2. Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, jvf. §§ 10-11. 
 
stk.3. Spilleudvalget varetager opgaver omkring turneringer, spille- og 
banereglement m.v., jvf. §§ 12-13 
 
stk. 4. Andre udvalg til varetagelse af specifikke opgaver kan nedsættes af 
generalforsamlingen eller bestyrelsen. 
 
§6. Tegningsberettigede for klubben er formanden eller kasseren hver for sig. 
 
 
 
II. Generalforsamlingen 

 
§7. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender, dog 
med de indskrænkninger, der følger af disse vedtægter. 
 
stk. 2. Den ordinære generalforsamling skal finde sted hvert år i marts, april eller 
maj. 
 
stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel ved skriftlig 
meddelelse og dagsorden til hvert medlem. 
 
 



Dagsordenen skal indeholde: 
1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 
2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
3. Valg af formand. 
4. Valg af kasserer. 
5. Valg af 2-3 medlemmer til bestyrelsen, jvf. § 10. 
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
7. Valg af 3 spilleudvalgsmedlemmer. 
8. Valg af 1 suppleant til spilleudvalget. 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
10. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for den 
kommende sæson. 
 
På dagsordenen kan endvidere optages forslag fra bestyrelsen eller fra 
medlemmerne. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsesformanden i hænde 
inden 4 dage før generalforsamlingen. 
 
stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. 
 
stk. 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, uden 
hensyn til de mødendes antal. Generalforsamlingen afgør ved simpel stemmeflerhed 
de forslag, der efter dagsordenen bliver den forelagt, jvf. dog §§ 14,15 og 16. 
Såfremt 1/4 af de tilstedeværende medlemmer ønsker skriftlig afstemning, skal en 
sådan finde sted. 
 
§8. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Alle klubbens medlemmer 
har stemmeret. Medlemmer, der er i kontingentrestance, har dog ikke stemmeret. 
 
§9. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 8 dages varsel og kan ind- 
kaldes af bestyrelsen, når den finder det nødvendigt. Ekstraordinær 
generalforsamling skal indkaldes, når der foreligger skriftligt forlangende derom fra 
mindst 1/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, og der samtidig med 
forlangendet sendes oplysninger om formålet med generalforsamlingens afholdelse. 
 
III. Bestyrelsen 

 
§10. Bestyrelsen har den daglige ledelse og er for sine handlinger ansvarlig over for 
generalforsamlingen. Bestyrelsen indkasserer alle forefaldende indtægter og afholder 
de med klubbens drift forbundne udgifter. Til bestridelse af disse kan der i fornødent 
omfang optages kontant lån med en generalforsamlings tilslutning. 
 
stk. 2. Bestyrelsen består af min. 6 og max. 8 medlemmer. Et flertal af bestyrelsen 
skal være myndige personer. De tegningsberettigede personer skal være myndige 
(jvf. §6). Formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen. Til den 
øvrige bestyrelse vælges 2-3 bestyrelsesmedlemmer på skift for 2 år ad gangen. 
Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 
 
stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler arbejdsopgaverne. Kassereren 
eller en af bestyrelsen dertil bemyndiget person fører regnskabet over klubbens 
midler. Ligeledes skal kassereren eller en af bestyrelsen bemyndiget person føre 
medlemskartotek. Et bestyrelsesmedlem kan når som helst forlange, at kassereren 



fremlægger regnskab for bestyrelsen. Sekretæren fører protokol over 
bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 
 
stk. 4. Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, kan den antage lønnet med- 
hjælp, men ingen sådan antaget kan være medlem af bestyrelsen. 
 
stk. 5. Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan tilforordne et eller flere medlemmer 
til bestyrelse eller spilleudvalg uden stemmeret til at udføre særlige opgaver. 
 
§11. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt og indkaldes 
da af denne eller et andet bestyrelsesmedlem med mindst 3 dages varsel. 
Bestyrelsesmøder indkaldes i øvrigt, når 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det. 
 
stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, heraf 
enten formanden eller næstformanden, er til stede. Bestyrelsen træffer sine 
afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, 
subsidiært næstformandens, stemme afgørende. 
 
 
IV Spilleudvalget 

 
§12. Spilleudvalget varetager alle spille- og turneringsmæssige opgaver i klubben. 
Det træffer nærmere bestemmelse om fastsættelse af spilletidspunkter på banerne 
samt om afholdelse af og deltagelse i interne og eksterne turneringer. Udvalget 
udfærdiger spille- og banereglement, der opslås i klubben. Spilleudvalgets 
holdkaptajner eller turneringsledere kan ved kampe, arrangeret på klubbens baner, 
suspendere medlemmernes ret til at benytte banerne. Dog skal der i videst muligt 
omfang forud gives meddelelse herom ved opslag i klubhuset. 
 
stk. 2. Spilleudvalget består af 4 medlemmer. Spilleudvalgsformanden er medlem af 
bestyrelsen. De 3 andre vælges for 1 år ad gangen på den ordinære 
generalforsamling. Spilleudvalgsmedlemmer kan genvælges. 
 
stk. 3. Spilleudvalget fordeler arbejdsopgaverne indbyrdes. 
 
§13. Spilleudvalgsmøder afholdes, når spilleudvalgsformanden finder det nødvendigt, 
og indkaldes da af denne med mindst 1 dags varsel. I tilfælde af stemmelighed er 
spilleudvalgsformandens stemme afgørende. 
 
 
V. Regnskab og revision 

 
§ 14. Kassereren udarbejder klubbens driftsregnskab og status til forelæggelse for 
generalforsamlingen. Årsregnskabet skal følge kalenderåret. 
 
stk. 2. Årsregnskabet revideres af revisor og underskrives af hele bestyrelsen inden 
fremlæggelsen for generalforsamlingen. 
 
 
 
 



VI. Særlige bestemmelser 

 
§15. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere/suspendere et medlem af klub- 
ben efter en enstemmig bestyrelsesbeslutning. Ved eksklusion kan vedkommende 
medlem dog forlange, at afgørelsen snarest forelægges på en - eventuelt 
ekstraordinær - generalforsamling, hvor det kræves, at 3/4 af de tilstedeværende 
stemmeberettigede stemmer for eksklusionen. Eksklusion af det pågældende 
medlems skal være optaget på dagsordenen for den ekstraordinære 
generalforsamling. 
 
§17. Bestemmelse om klubbens ophør eller væsentlig ændring af klubbens 
formålsparagraf kan kun tages på en i den anledning indkaldt generalforsamling, og 
da kun såfremt 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. Er ikke 
mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede tilstede, afholdes ekstraordinær 
generalforsamling, hvor bestemmelsen da kan tages med nævnte kvalificerede flertal 
uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. 
 
§18. Såfremt klubben opløses, realiseres dens aktiver til dækning af eventuel gæld. I 
øvrigt skænkes eventuelle aktiver til brug for idrætsarbejdet i Gladsaxe Kommune. 
 
Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 26. april 2014. 
 


