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Vedtægter 

for  

VIRUM-SORGENFRI BORDTENNISKLUB 

 
 

§ 1  Navn og hjemsted  
Klubbens navn er Virum-Sorgenfri Bordtennisklub.  
Dens hjemsted er Virum/Sorgenfri, Lyngby-Taarbæk Kommune.  

§ 2  Formål  
Klubbens formål er at give medlemmerne den bedst mulige adgang til at dyrke bordtennis, samt med 
udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at virke for bordtennissportens fremme og 
højnelse. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et 
medansvar i foreningen. 

§ 3  Medlemskab af organisationer  

Klubben er medlem af Østdanmarks Bord-Tennis Union under Dansk Bord-Tennis Union og Dansk 

Idræts Forbund og medlem af Fællesorganisationen af Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune.  

§ 4  Optagelse af medlemmer  
Som medlem kan optages enhver uberygtet person.  

Bestyrelsen kan nægte optagelse. Den pågældende har i så tilfælde ret til gennem et medlem af klubben 

at forelægge spørgsmålet om optagelse for klubbens førstkommende generalforsamling. Begæring 

herom skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen  

§ 5  Indmeldelse  
Indmeldelse skal ske til klubbens bestyrelse.  

§ 6  Kontingent  

Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet 

opkræves halvårsvis forud for aktive medlemmer pr. 1/8 og 1/1. For passive medlemmer opkræves 

kontingentet helårsvis forud pr. 1/8.  
Ved indmeldelse opkræves et gebyr, som fastsættes på den ordinære generalforsamling.  

I tilfælde af mere end en måneds restance kan et medlem med omgående virkning formenes adgang til 

klubbens faciliteter samt nægtes deltagelse i ethvert arrangement, hvortil tilmeldelse er sket gennem 

klubben. Mere end 6 måneders restance medfører eksklusion.  

§ 7  Udmeldelse  
Udmeldelse kan kun ske pr. 31/12 eller 30/6 og skal ske ved skriftlig meddelelse til klubbens bestyrelse 
inden 15/12 henholdsvis 15/6.  

§ 8  Bestyrelse  

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer og mindst 3 og højst 5 øvrige 

medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.  

Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen, formand og kasserer vælges særskilt. Bestyrelsen konstituerer 

sig selv med næstformand, turneringsleder og sekretær. Udtræder et medlem af bestyrelsen, indtræder 

evt. bestyrelsessuppleant og såfremt en sådan ikke er valgt supplerer bestyrelsen sig selv.  

Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, ved stemmelighed er dog formandens og i 

hans fravær næstformandens stemme afgørende. Skriftlig afstemning foretages såfremt dette forlanges 

af mindst l medlem.  

Klubben tegnes af formanden og kassereren hver for sig; ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning 
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af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.  

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.  

 § 9  Ordinær generalforsamling  

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned med følgende dagsorden:  

l) Valg af dirigent  

2) Bestyrelsen og eventuelle andres beretninger  

3) Kassereren forelægger revideret regnskab  

4) Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer samt indmeldelsesgebyr  

5) Forslag fra bestyrelse og medlemmer  

6) Valg af bestyrelse  

a) Formand  

b) Kasserer  

c) 3-5 medlemmer og evt. suppleanter  

7) Valg af 2 kritiske revisorer og l revisorsuppleant  

8) Valg af evt. udvalg  

9) Eventuelt.  

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen.  

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer og forældre/¬værger til medlemmer 

under 15 år, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.  

Stemmeret har alle medlemmer fyldt 15 år og en forælder/værge til medlemmer under 15 år. Stemme-

ret er betinget af at pågældende har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen og ikke 

er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.  

Skriftlig afstemning kan begæres af bestyrelsen eller af mindst 1/4 af de tilstedeværende stemme-

berettigede medlemmer. Skriftlig afstemning foretages altid i sager angående medlemsoptagelse, 

suspension og eksklusion.  

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved udsendelse til medlemmerne. 

Indkaldelsen skal indeholde specificeret dagsorden.  

 § 10  Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller mindst 1/4 af 

medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af motiveret dagsorden.  

Bestyrelsen skal herefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger. 

Indkaldelse sker som angivet i § 9.  

§ 11  Regnskab  
Regnskabsåret er kalenderåret.  

Klubbens driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31/12 afleveres til revision inden udgangen 

af februar måned.  

Driftsregnskab og status forelægges forsynet med påtegning af revisorerne den ordinære 

generalforsamling til godkendelse.  

 § 12  Medlemskort  
Ethvert medlem er på forlangende pligtig til at forevise medlemskort til bestyrelsen eller andre, der af 

denne er bemyndiget til at forlange sådan legitimation.  

Såfremt egentlig medlemskort ikke udstedes, er girokvittering for kontingentbetaling gyldig 

medlemskort.  
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 § 13  Ordensreglement  
Klubbens bestyrelse fastsætter ordensreglement, regler for klublokalets benyttelse og lignende, som 

medlemmerne har pligt til at efterkomme.  

Overtrædelse kan medføre bortvisning fra klubbens område og eventuel suspension af medlemsretten i 

kortere eller længere tid. I gentagelsestilfælde kan det pågældende medlem ekskluderes.  

 § 14  Suspension og eksklusion  

Foruden de i § 6 og § 13 nævnte tilfælde kan bestyrelsen suspendere eller ekskludere et medlem, 

såfremt dette har gjort sig skyldig i grov tilsidesættelse af, hvad der efter almindelig opfattelse må 

karakteriseres som hæderlig eller sømmelig optræden.  

Det pågældende medlem har ret til at kræve en bestyrelsesbeslutning om suspension eller eksklusion 

forelagt den førstkommende generalforsamling. Begæring herom må skriftligt meddeles bestyrelsen 

senest 8 dage før generalforsamlingen.  

§ 15  Æresmedlemmer  
Et medlem som har udført en mangeårig særlig fortjenstfuld indsats i klubben, kan af bestyrelsen 

udpeges til æresmedlem.  

Æresmedlemmer er kontingentfri og har gratis adgang med ledsager til alle klubbens idrætsarran-

gementer.  

§ 16  Vedtægtsændringer  

Ændringer og tilføjelser i disse vedtægter kan ske på en generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens 

stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal, bestyrelsen med 

sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringen kan vedtages med 2/3 

af de afgivne stemmer uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.  

§ 17  Ophævelse af klubben  
Ophævelse af klubben kan kun ske ved beslutning på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær gene-

ralforsamling.  

Til beslutning om ophævelse kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er 

mødt, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen med 

sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de 

afgivne stemmer uden hensyn til fremmødte stemmeberettigedes antal.  
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til bordtennissportens 
fremme eller andre idrætslige formål.  
Beslutning herom tages af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.  
 
 
 

 
 
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2. oktober 1975.  
Ændret på ordinær generalforsamling den 23. april 1998.  
Ændret på ordinær generalforsamling den 26. maj 2009. 
Ændret på ordinær generalforsamling den 26. april 2011 
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