
Forslag 
 
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændringer af Tennis Øst’s 
vedtægter, til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 
 
§ 6 Generalforsamling (Nuværende tekst) 
 
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling skal finde sted hvert år i 
februar/marts måned, dog senest 8 dage før Dansk Tennis Forbunds 
generalforsamling 
 
§ 6 Generalforsamling (Ny tekst) 
 
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling skal finde sted hvert år i 
februar/marts måned, dog senest 8 dage før Dansk Tennis Forbunds 
generalforsamling. 
Bestyrelsen kan bestemme, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist 
elektronisk, hvis afviklingen af generalforsamlingen ved fysisk fremmøde 
forhindres af udefra kommende omstændigheder. I givet fald skal bestyrel-
sen sikre, at generalforsamlingen afvikles ved brug af et elektronisk system, 
der sikrer en betryggende deltagelse og afvikling, og der skal informeres 
nærmere herom i indkaldelsen til mødet. Bestyrelsen kan i en sådan 
situation foretage de fornødne afvigelser fra de fastsatte regler for general-
forsamlingen, men kun i det omfang dette er nødvendigt for at sikre mødets 
gennemførelse og under behørig hensyntagen til medlemsforeningernes ret 
til forholdsmæssig indflydelse. 
 
 
§ 8 Bestyrelsen (Nuværende tekst) 
 
Unionen ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer, næst-
formand, én DTF-repræsentant, samt tre yderligere bestyrelsesmedlemmer, 
der alle vælges af den ordinære generalforsamling for en toårig periode. 
Endvidere vælges af den ordinære generalforsamling to bestyrelses-
suppleanter for en toårig periode.  
Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal indsendes til unionen senest 
syv dage før generalforsamlingens afholdelse.  
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være medlem af en af unionens 
klubber. Genvalg kan finde sted. En medlemsklub kan kun være 
repræsenteret i unionsbestyrelsen af ét medlem. 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan ikke have deres hovedbeskæf-
tigelse i en tennisklub. 
 
§ 8 Bestyrelsen (Ny tekst) 
 
Unionen ledes af en bestyrelse, der består af formand, næstformand, 
kasserer, én DTF-repræsentant, samt to yderligere bestyrelsesmedlemmer, 
der alle vælges af den ordinære generalforsamling for en toårig periode.  
Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være Tennis Øst i hænde 
senest syv dage før generalforsamlingen.  
Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af en af unionens klubber. 
Genvalg kan finde sted. 
 



Forslag 
 
§ 10 Bestyrelsesmøder (Nuværende tekst) 
 
Bestyrelsen holder møde så ofte formanden finder det fornødent, eller når 
det begæres af mindst to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse til 
bestyrelsesmøde skal ske per e-mail og med angivelse af dagsorden med 
minimum syv dages varsel, med mindre alle bestyrelsesmedlemmer har 
frafaldet varslet. Bestyrelsesmøder kan gennemføres ved elektroniske 
hjælpemidler, eksempelvis telefonkonferencer.  
Alle sager i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig ved minimum tre fremmødte bestyrelsesmedlemmer. 
 
§ 10 Bestyrelsesmøder (Ny tekst) 
 
Bestyrelsen holder møde så ofte formanden finder det fornødent, eller når 
det begæres af mindst to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse til 
bestyrelsesmøde skal ske per e-mail og med angivelse af dagsorden med 
minimum syv dages varsel, med mindre alle bestyrelsesmedlemmer har 
frafaldet varslet. Bestyrelsesmøder kan gennemføres ved elektroniske 
hjælpemidler, eksempelvis telefonkonferencer.  
Alle sager i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er 
beslutningsdygtig ved minimum tre fremmødte bestyrelsesmedlemmer. 
Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme. Ved stemmelighed er formandens 
stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
 
 


