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På ekstraordinær generalforsamling den 10. november 2019 kl. 14.  i Humlebæk Tennisklub er der 
følgende dagordsorden 

 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Orientering om Padeltennis ved Dansk Tennis forbund 
4. Behandling af forslag fra bestyrelsen 
5. Valg af kasserer 
6. Evt. 

Velkommen. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Lars Gulmann 
Formand 

 

 

 

 

 

 

 



Ad punkt 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen fremsætter forslag om 

- Ændring af vedtægternes §§ 1 og 2, hvorved tennisklubben fremover optager padeltennis som en 
integreret del af tennisklubben 

- Ændring af vedtægternes §§ 3 - 5 om bestyrelsen, således at det fremover altid skal være en 
kasserer. 

- Gennemførelse af valghandling af kasserer 

Padeltennis 

Baggrunden for de første forslag om at optage padeltennis som en del af klubbens navn og formål er, at 
Fredensborg Kommune netop har vedtaget at satse på etablering af padelbaner i kommunen over de 
kommende år. De første to baner anlægges i 2020 i Humlebæk, og vil kunne indgå som en del af 
tennisklubbens faciliteter. Det kræver naturligvis, at vi betragter padel, som en del af klubben, og har 
vedtaget de nødvendige vedtægtsændringer. 

Kommunens satsning på padeltennis kommer på baggrund af lobbyarbejde fra Øresund Tennisklubberne, 
idet det er bemærket at padeltennis er en hastigt voksende sport i hele Europa, hvor det eksempelvis i 
Sydeuropa har overhalet den traditionelle tennissport.  

Dansk Tennisforbund har optaget Padelsporten som en integreret del af tennisforbundets aktiviteter, og det 
er naturligt, at vi gør det samme, så padeltennis kan udøves af tennisklubbens medlemmer på lige fod med 
den almindelige tennis – startende i 2020 ved Humlebæk Idrætscenter. 

Der vil i efteråret blive lavet flere begivenheder, hvor medlemmerne af tennisklubben og de øvrige klubber i 
Øresund Tennis samarbejdet, kan spille indendørs og prøve sporten. Vi oplyser mere på 
generalforsamlingen, men helt generelt kan det oplyses, at det er en sport på en mindre bane, som spilles 
med store ”bat”, der spilles kun double, og sporten har en udpræget social karakter. Og den er karakteriseret 
ved at være mindre belastende for spillere med skader m.v., hvilket i sagens natur også er en stor fordel. 

Det er en forudsætning for bestyrelsen, at alle klubber i Øresund samarbejdets medlemmer kan få adgang til 
at spille på banerne i HIC på lige vilkår med egne medlemmer. 

Optagelse af kasserer i vedtægterne 

I praksis varetages bogholderfunktion i klubben af vores ansatte kasserer Erik Vegeberg, som også 
udarbejder og fremlægger regnskab. 

Kommunen har i nogle år ønsket, at der skal vælges en kasser, som vælges på generalforsamlingen og har 
ansvar overfor bestyrelse og generalforsamling. Dette ønske vil vi naturligvis imødekomme, og foreslår, at 
det optages i vedtægterne. 

Da vi samtidig kan bruge flere frivillige også i bestyrelsen, foreslås at antallet af bestyrelsesmedlemmer 
samtidig hermed udvides med 1 (den nye kasserer), så der ikke er en anden post, som forsvinder. Det 
foreslås ligeledes, at når kassereren udtrykkelig vælges direkte på generalforsamlingen, skal tilsvarende 
gælde formanden, og på en måde, hvor de ikke er på valg samtidig. 

Forslag vedrørende § 1 

Den nuværende bestemmelse 

”Klubbens navn er Humlebæk Tennis Klub. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg 
Kommune. 



Stk. 2. Foreningen er medlem af DGI og DTF og dertil hørende union.  

Stk. 3. Foreningen anvender navnet Øresund Tennis som binavn, hvilket bl.a. sker i 
samarbejde med andre klubber, holdfællesskaber, turneringer m.v. i regi af DTF og DGI. ” 

Ændres til  

”Klubbens navn er Humlebæk Tennis og Padel Klub. Foreningen er hjemmehørende i 
Fredensborg Kommune. 

Stk. 2. Foreningen er medlem af DGI og DTF/DPF og dertil hørende union.  

Stk. 3. Foreningen anvender navnet Øresund Tennis og Øresund Tennis og Padel som 
binavne, hvilket bl.a. sker i samarbejde med andre klubber, holdfællesskaber, turneringer m.v. 
i regi af DTF og DGI. ” 

 [ændringer fremhævet her] 

Bestemmelsen foreslås at træde i kræft med det samme. 

Forslag vedrørende § 2 

Den nuværende bestemmelse 

”Foreningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for at foreningens medlemmer kan 
spille tennis og dygtiggøre sig inden for sporten. Det gælder for alle aldersgrupper og 
spillerkategorier. 
…” 

 

Ændres til 

”Foreningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for at foreningens medlemmer kan 
spille tennis og padel og dygtiggøre sig inden for sporten. Det gælder for alle aldersgrupper 
og spillerkategorier. 
…” 

 [ændring fremhævet her]  

 

Bestemmelsen foreslås at træde i kræft med det samme. 

Forslag vedrørende ændring af § 3 

”Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær 
generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 

Generalforsamlingen skal indkaldes med 21 dages varsel på følgende måde: 
1. Ved mail til de tilgængelige mailaddresser i medlemssystemet 
2. på foreningens hjemmeside 

Den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 



2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Aflæggelse af revideret regnskab 
4. Godkendelse af budget og kontingent 
5. Valg af bestyrelse 
6. Valg af revisor og suppleant 
7. Indkomne forslag 
8. Evt. 

 ….” 

Ændres til 

”Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær 
generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 

Generalforsamlingen skal indkaldes med 21 dages varsel på følgende måde: 
1. Ved mail til de tilgængelige mailaddresser i medlemssystemet 
2. på foreningens hjemmeside 

Den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Aflæggelse af revideret regnskab 
4. Godkendelse af budget og kontingent 
5. Valg af bestyrelse efter følgende retningslinjer 
a. I lige år vælges formand for to år ad gangen 
b. I ulige år vælges kasserer for to år ad gangen 
c. I lige år vælge 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen 
d. i ulige år vælges 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer for 3 år ad gangen 
e. Hvert år vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. 
6. Valg af revisor og suppleant 
7. Indkomne forslag 
8. Evt. 

 …” 

Bestemmelsen foreslås at træde i kræft med det samme. 

Forslag om at nuværende § 4 udgår 

”Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 6 medlemmer. Medlemmer af bestyrelsen vælges af 

den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. På generalforsamlingen vælges 

endvidere op til 2 suppleanter for et år ad gangen. Bliver bestyrelsen i årets løb under 6 

medlemmer, og er der ikke valgte suppleanter, som kan indtræde, kan bestyrelsen supplere 

sig med et andet medlem indtil næste generalforsamling.” 

Bestemmelsen er overflødig, når § 3 ændres om ovenfor anført. 

 

Bestemmelsen foreslås at træde i kræft med det samme, og valg af kasserer foretaget på denne 

ekstraordinære generalforsamling. Øvrige valg foretages naturligt på de kommende ordinære 

generalforsamlinger. 

Bestemmelserne i §§ 5-12 bliver herefter §§ 4-11. 

 

Forslag om ændring af vedtægternes § 5 (fremover § 4) 



Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og stående udvalg. Bestyrelsen 

fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. 

Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed afgør formandens 

stemme udslaget. 

Ændres til 

 Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling og nedsætter eventuelle stående 

udvalg. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige 

for foreningens drift. Beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed 

afgør formandens stemme udslaget. 

 

[ændringer fremhævet her] 

 

Ad dagsordens punkt 5 – valg af kasserer 

Under forudsætning af, at ovennævnte ændringer foreslås, at der ekstraordinært vælges en kasserer med 

virkning fra dags dato og frem til ordinær generalforsamling i 2021.  

Bestyrelsen indstiller valg af  

- Thomas Mark.  


