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Generalforsamling 2018 
 
Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring, som vil blive begrundet på 
Generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i §1, §10 og §13: 
 
§1 
Klubbens navn er ’DRAGØR TENNIS’, og dens hjemsted er Dragør. Stiftet den 5. juni 1926 som 
underafdeling af Dragør Boldklub, og etableret som selvstændig klub den 6. april 1979. 
  
Klubben er medlem af Københavns Tennis Union (KTU) og af Dansk Tennis Forbund (DTF) og 
derigennem også af Danmarks Idræts Forbund (DIF). Yderligere er klubben medstifter af 
Tennis Sammenslutningen af 1972 (TS–72).  
 
Ændring: Sidste sætning slettes 
Yderligere er klubben medstifter af Tennis Sammenslutningen af 1972 (TS–72).  
 
 
§10 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest 15. marts. 
  
Medlemmerne indkaldes ved annoncering i ’Dragør Nyt’ og via klubbens hjemmeside mindst 3 
uger før generalforsamling. 
 
Ændring: Sidstnævnte ændres til: 
Medlemmerne indkaldes ved annoncering på klubbens hjemmeside mindst 3 uger før 
generalforsamling. Annonceringen foretages desuden via nyheds mail tilsendt den 
opgivne mailadresse i medlemskartoteket. 
 
  
 
§12 
Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer og højst 9 medlemmer, 
bestyrelsesposterne er følgende: 
  
1.    Formand (valg, lige år) 
2.    Næstformand (valg, ulige år) 
3.    Sekretær (valg, lige år) 
4.    Kasserer (valg, ulige år) 
5.    Ét eller op til 5 menige medlemmer (vælges for 2 år) 
  
Næstformanden fungerer som formand under dennes fravær. Bestyrelsen vælger selv 
repræsentanter til DTF’s, KTU’s og TS-72’s generalforsamlinger og møder. 
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Ændring; Sidstnævnte ændres til: 
Næstformanden fungerer som formand under dennes fravær. Bestyrelsen vælger selv 
repræsentanter til DTF’s og KTU’s generalforsamlinger og møder. 
 
 
§13 
(Næstsidste afsnit) 
Foreningen tegnes af formand og næstformand. 
 
Ændring: 
Foreningen tegnes af formanden i forening med enten næstformanden og/eller kasseren. 
 
 
 
Mvh. 
Dragør Tennis. Bestyrelsen 2018-02-20 
 


