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§ 1 Navn og hjemsted 
1.1 Klubbens navn er  SKOVBAKKEN TENNIS og har hjemsted i Aarhus Kommune. Klubben  er en afdeling 

under Hovedforeningen i Idrætsklubben Skovbakken.  
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1.2 Klubben er foruden nærværende vedtægtsbestemmelser forpligtet til at overholde vedtægterne i 

Hovedforeningen. 

1.3  Skovbakken Tennis er moderselskab til Skovbakken Tennis A/S. 

Skovbakken Tennis ejer 95 % af selskabet Skovbakken Tennis A/S. 

1.4 Hovedforeningen Skovbakken ejer 5 % af Skovbakken Tennis A/S. Skovbakken Tennis A/S er ikke et 

skattepligtigt selskab, idet selskabet er almennyttigt.   

§ 2 Formål 
2.1 Foreningens formål er at virke for tennisspillets udbredelse samt at virke for gode forhold til udøvelse af 

tennissporten samt det sociale klubliv. Foreningen skal med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i 

klubben udbrede kendskabet til tennissporten, sikre at klubarbejdet giver børn og unge under 25 år 

mulighed for udøvelse af tennis og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid. Foreningen 

arbejder for udøvelse af tennis på alle niveauer herunder også elite-niveau. Det er endvidere foreningens 

formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 

§ 3 Medlemskab 
3.1 Alle kan optages som aktive medlemmer.  

 

Definition af et medlem : 

Som juniormedlem kan optages børn og unge, som ved indmeldelsen ikke er fyldt 18 år.  

Som ungdomsmedlem kan optages personer, som ved indmeldelsen er fyldt 18 men ikke 25 år. 

Som seniormedlem kan optages personer, som er fyldt 25 år i det kalenderår, indmeldelsen sker.  

Som fastbanemedlem i indendørssæsonen kan optages alle personer i alle aldersgrupper. 

 

3.2 Følgende typer er i sig selv ikke og kræver ikke et medlemskab : 

1. Virksomhedskontingenter 

2. Køb af klippekort 

3. Køb af enkelte banetimer 

3.3 Et medlem har kun stemmeret og er kun valgbar til generalforsamlingen og lignende, såfremt 

medlemmets kontingent er eller har været aktivt i den periode, hvor der afholdes generalforsamling. Det vil 

sige i perioden 1. maj til 30. april skal der være betalt for minimum 3 måneder (udendørs- og/eller 

indendørs) for at være medlem. 

3.4 Fastbanemedlemmer opnår ét medlemskab og dermed én stemme pr. bane. Stemmeberettiget er den 

fysiske person, som fremgår af fakturaen for den pågældende bane. 

 

3.5 Har et medlem i en sæson (i perioden 1. maj til 30. april) flere af de ovennævnte medlemstyper, giver 

disse tilsammen én stemme. 

3.6 Kontingentet for de enkelte medlemstyper fastsættes af bestyrelsen. 



Vedtægter for Skovbakken Tennis 9. august 2015 

4 
 

 

 

 

3.7 Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside eller til kontoret. Bestyrelsen kan midlertidigt standse 

tilgangen til foreningen, hvis medlemstallet bliver for stort. 

3.8 Udmeldelse skal ske skriftligt via hjemmesiden eller til kontoret. Den nøjagtige procedure fastsættes af 

den økonomiske administration. Hvis ikke udmeldelse er sket og medlemskabet ikke er fornyet, er man 

stadig medlem, dog kun til og med 30. april, hvilket konkret betyder, at man skal have betalt for minimum 3 

måneder i perioden 1. maj til 30. april for at kunne stemme til generalforsamlingen afholdt senest 30. april i 

perioden. 

3.9 Kontingenter fastsættes for 1 år ad gangen af bestyrelsen og opkræves forud. Indbetalingsterminer og 
opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen i samarbejde med den økonomiske administration. Indmeldelse 
i løbet af et regnskabsår giver normalt ikke ret til reduceret kontingent. 

3.10 Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 

3.11 Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til 

skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Medlemmet har 

krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse om eksklusion, og desuden kan medlemmet 

kræve, at eksklusionen (bortset fra eksklusion på grund af manglende kontingentbetaling) behandles på 

førstkommende generalforsamling som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion 

kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt. 

Eksklusion skal endelig godkendes af Hovedforeningens repræsentantskab. 

 

 

§ 4 Ordinær generalforsamling 

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling 

afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse skal ske med minimum 14 dages varsel 

via e-mail samt ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden. Medlemmerne 

er selv forpligtet til at kontrollere, at den korrekte emailadresse fremgår af klubbens 

medlemskartotek/bookingsystem.   

4.2 Klubbens regnskab og budgetforslag offentliggøres  senest 8 dage før generalforsamlingen på klubbens 

hjemmeside. 

4.3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til 

bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres 

disse på foreningens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.  

4.4 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år, samt hvem 

bestyrelsen måtte indbyde. For medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, kan en værge give møde. 
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4.5 Stemmeret har alle medlemmer jf § 3, som ikke er i kontingentrestance. For medlemmer under 18 år er 

en værge stemmeberettiget. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet 

generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

4.6 Et medlem kan kun stemme for sig selv og sine børn. Et medlem har én stemme. Som værge har man én 

stemme pr. barn, også selvom værgen ikke selv er medlem. 

§ 5 Dagsorden 
5.1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:  

1) Valg af dirigent 

2) Valg af referent  

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

4) Beretning fra Skovbakken Tennis  

5) Beretning fra Skovbakken Tennis A/S 

6) Fremlæggelse af årsrapport og revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse  

7) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 

8) Behandling af indkomne forslag 

9) Valg af formand  

10) Valg til bestyrelsen 

11) Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen  

12) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant  

13) Eventuelt 

§ 6 Generalforsamlingens ledelse 
6.1 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.  

6.2 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.  

6.3 Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt mindst fem tilstedeværende medlemmer eller dirigenten 

forlanger det. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og 

underskrives af dirigenten og offentliggøres på foreningens hjemmeside. 
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§ 7 Ekstraordinær generalforsamling 
7.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal af bestyrelsen og skal 

indkaldes, når mindst 25 medlemmer forlanger det i form af en skriftligt henvendelse til  bestyrelsen 

vedlagt en motiveret dagsorden.  

7.2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For 

så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som 

for den ordinære generalforsamling.  

 

§ 8 Vedtægtsændringer 

8.1 Ændringer i vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 

forslaget. Vedtages forslaget indkalder bestyrelsen med et varsel af 3 uger til en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor forslaget ligeledes sættes under afstemning. For at opnå gyldighed skal forslaget på 

den ekstraordinære generalforsamling ligeledes opnå 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Indkaldelse 

sker på den i § 4 anførte måde med et varsel af 14 dage til den nye generalforsamling.  

8.2 Afdelingens vedtægter, som er godkendt af IDRÆTSKLUBBEN SKOVBAKKENs Hovedbestyrelse, kan ikke 

ændres uden Hovedbestyrelsens godkendelse. I øvrigt gælder Hovedforeningens love også afdelingen. 

8.3 Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed 

opfylder Folkeoplysningslovens krav. Sport & Fritid, Aarhus Kommune, skal altid have et sæt af de seneste 

vedtægter liggende. 

§ 9 Bestyrelsen 

9.1 Bestyrelsen består af 6 personer.  Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter ordinær 

generalforsamling. 

9.2 Formanden vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Øvrige bestyrelsensmedlemmer vælges 

af generalforsamlingen for to år ad gangen. 

 

9.3 Herudover vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisor, alle valgt for 1 år ad gangen. 

9.4 I tilfælde af varigt forfald konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen kan selv beslutte om den ønsker 

suppleanters indtrædelse ved varigt forfald, forudsat at minimumsantallet af bestyrelsesmedlemmer 

overholdes. 

9.5 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år, og værger til medlemmer under 18 år, jf. § 4. 

9.6 Bestyrelsens medlemmer er fritaget for kontingent, og   har  én stemme hver til generalforsamlingen.  

9.7 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven. For 

de forpligtigelse, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid værende formue.  

§ 10 Bestyrelsens bemyndigelse og tegningsregel 
10.1 Formanden og kasserer udgør Økonomi - og driftsudvalget.   
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 10.2. Formanden er født medlem af IDRÆTSKLUBBEN SKOVBAKKENs hovedbestyrelse samt i bestyrelsen i 

Skovbakken A/S. 

10.3 Bestyrelsen er fødte medlemmer af IDRÆTSKLUBBEN SKOVBAKKENs repræsentantskab. 

 

 

  

10.4 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.  

10.5. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte som økonomi og driftsudvalget finder det nødvendigt og indkaldes 

med mindst 3 dages varsel. Bestyrelsesmødes indkaldes i øvrigt, når mindst 2 af bestyrelsens medlemmer 

ønsker det. Bestyrelsen kan beslutte at invitere suppleanter samt andre relevante personer til 

bestyrelsesmøderne. Suppleanter har taleret men ikke stemmeret. 

10.6 Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 

afgørende.  

 

10.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 
halvdelen af dens medlemmer inkl. formanden er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden 
i dennes sted. Over bestyrelsens forhandlinger skrives et beslutningsreferat, som offentliggøres på 
klubbens hjemmeside inden for 14 dage.  

10.8 Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening – eller ved en af disses forfald ved formanden 

eller kassereren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.   

 

 

 

10.9 Bestyrelsen fastsætter klubbens ordens- og banetegningsregler. 

 
10.10 Bestyrelsen kan ved officielle kampe og turneringer, herunder også klubbens egne turneringer og 

andre arrangementer, suspendere medlemmernes ret til at benytte banerne.  

 

 
 

§ 11 Regnskab 
11.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden udgangen af marts afgive årsrapport 

for det foregående år til revisoren, således at denne foreligger i revideret og underskrevet form minimum 

14 dage inden den ordinære generalforsamling. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling 

til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.  

§ 12 Revision 
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12.1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og evt. en revisorsuppleant. 

Revisoren skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat, svarende til virksomhedens soliditet, 

likviditet og indtjening. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og årsrapporten forsynes med en 

påtegning.  

 

§ 13 Opløsning 

 

13.1 Beslutning om foreningens opløsning kan alene træffes på en i dette øjemed særligt indkaldt 

ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af 

foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 

tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der 

ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 

ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.  
 

13.2 Opløses foreningen Skovbakken Tennis , tilfalder hele dens formue og øvrige aktiver Hovedforeningen. 
 

 

 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. august 2015 

 

Som referent  

 

_____________________ 

 


