Vedtægter for
Den Selvejende Institution
Rundforbi Tennishal
§ 1. Institutionens navn er Rundforbi Tennishal. Den er oprettet af de fire tennisklubber i
Rudersdal Kommune: Nærum Tennisklub, Holte Tennisklub, Vedbæk Tennisklub og Trørød
Tennisklub.
Institutionens hjemsted er Rudersdal Kommune.
§ 2. Institutionens formål er at lade opføre en tennishal i Rudersdal Kommune og efter opførelsen
drive hallen.
Eventuelt overskud ved institutionens drift kan alene komme institutionen til gode.
§ 3. Institutionen har ikke nogen oprindelig egenkapital.
§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse, der udpeges således:
 Fire medlemmer udpeges af de i § 1 nævnte tennisklubber, idet hver tennisklubs
bestyrelse af sin midte udpeger et medlem.
 Rudersdal kommunalbestyrelse har ret til at udpege to medlemmer.
De af kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges for kommunalbestyrelsens
valgperiode. Klubbernes repræsentanter udpeges for et år regnet fra 1. september til 31. august,
og meddelelse om, hvem der er udpeget for det kommende år, skal fremsendes til den siddende
bestyrelse senest den 15. august. Genvalg er tilladt.
Udtræder et medlem af bestyrelsen i løbet af den periode, for hvilken pågældende er udpeget,
udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden af samme organ, som har udpeget det
udtrædende medlem.
§ 5. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Meddelelse om konstituering, sendes hvert år til tennisklubberne og Rudersdal Kommune.

§ 6 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder anledning dertil, eller når to af
bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden
eller næstformanden er til stede.
§ 7. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Er stemmerne lige, gør
formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.
Til beslutning om erhvervelse, afhændelse, pantsætning eller bortforpagtning af fast ejendom
samt til beslutning om optagelse af lån eller indgåelse af entreprisekontrakt, der forudsætter
optagelse af lån, kræves dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor. Lejemål,
hvorved brugsretten til hallen i sin helhed overgår til lejeren, sidestilles i denne henseende med
bortforpagtning.
Bestyrelsen fører protokol over trufne beslutninger.
§ 8. Til at forpligte Den Selvejede Institution ved retshandler, det i henhold til § 7, stk. 2, kun kan
besluttes med kvalificeret majoritet, udkræves underskrift af formanden – i dennes forfald af
næstformanden – og mindst halvdelen af de øvrige medlemmer af bestyrelsen, som tilsammen
skal udgøre minimum 2/3 af den samlede bestyrelse.
I øvrigt tegnes institutionen af formanden – i dennes forfald af næstformanden – og et medlem.
Dog kan formanden alene forpligte institutionen i mindre væsentlige anliggender, der falder ind
under den daglige drift.
Institutionens kontante midler forvaltes af kasseren, der indsætter den del af den kontante
beholdning, for hvilken der ikke er øjeblikkelig brug, på en konto i et lokalt pengeinstitut. På
denne konto er kun kasseren eller i dennes fravær formanden berettiget til at trække.
Optager institutionen lån, skal der kun kunne trækkes på lånet af kasseren i foreningen med
formanden eller i dennes forfald næstformanden.
§ 9. Institutionens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab for det forløbne år udfærdiges af kasseren inden den 1. marts, hvorefter det revideres
af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor og med revisionens bemærkninger forelægges
bestyrelsen til godkendelse inden den 1. april.
Det af bestyrelsen godkendte regnskab fremsendes til bestyrelsen og Rudersdal Kommune.
Regnskabet offentliggøres på Rundforbis Tennishals’ hjemmeside.

§ 10. Kasseren udarbejder forslag til budget for det kommende regnskabsår og forelægger
budgetforslaget for bestyrelsen sammen med årsregnskabet.

Bestyrelsen fastlægger det endelige budget og fastsætter på dette grundlag størrelsen af
kontingenter og baneleje for det pågældende regnskabsår.
Det vedtagne budget med oplysninger om de fastsatte kontingenter og baneleje fremsendes til
tennisklubberne og Rudersdal Kommune.
§ 11. Nærværende vedtægter kan ændres ved enstemmig beslutning i bestyrelsen.
En af bestyrelsen besluttet vedtægtsændring får først gyldighed, når den er godkendt af
Rudersdal Kommune.
$ 12. Opløsning af Den Selvejende Institution kan kun finde sted, såfremt opløsningen vedtages
ved enstemmig beslutning i bestyrelsen, efter at spørgsmålet om opløsningen har været forelagt
en generalforsamling i de fire tennisklubber, og opløsningen er tiltrådt af et
generalforsamlingsflertal i mindst halvdelen af klubberne.
I tilfælde af Den Selvejende Institutions opløsning overgår dens formue til Rudersdal Kommune
til anvendelse til idrætsformål.

Foranstående vedtægter er vedtaget af bestyrelsen Rundforbi Tennisklub.
Nærum Tennisklub

Holte Tennisklub

Vedbæk Tennisklub

Trørød Tennisklub

Foranstående vedtægter er godkendt af Rudersdal Kommune den _________________
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