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Vedtægter for Københavns Bordtennisklub (TPHU) 
 

§1 

Navn og hjemsted 

Stk. 1  

Klubbens navn er Københavns Bordtennisklub (TPHU), sædvanligvis forkortet til KBTK. 

 

Stk. 2  

Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. 

 

§2 

Tilhørsforhold 

Stk. 1 

Klubben er medlem af Dansk Bordtennis Union (DBTU), Østdanmarks Bordtennis Union (ØBTU) 

samt Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF). 

 

Stk. 2 

Klubben og dens medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, som disse unioner måtte 

fastsætte. 

 

§3 

Formål 

Stk. 1 

Klubbens formål er ved dyrkelse af idræt (alm. træning, deltagelse i turneringer og stævner, 

kammeratligt samvær osv.) at dygtiggøre sine medlemmer, samt at udbrede interessen for og 

kendskabet til bordtennis. 

 

§4 

Medlemskab 

Stk. 1  

Som medlem optages enhver, der efter en gratis prøvetid på 1 måned, indbetaler kontingent. 

Optagelse af medlemmer under 18 år kan kun ske med tilladelse fra pågældendes forældre eller 

værge. 

 

Stk. 2 

Ingen, der er slettet pga. restance fra medlemskab i en under DBTU hørende klub, kan optages som 

medlem, før restancen er betalt. 

 

Stk.3  

Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kassereren. 

 

Stk. 4  

Medlemmerne er forpligtet til at underkaste sig: Danmarks Idræts Forbunds love, Dansk 

BordTennis Unions love, Østdanmarks Bordtennis Unions love samt de af bestyrelsen til enhver tid 

givne forskrifter. Overtrædelse kan medføre karantæne eller eksklusion.  

 

Stk. 5 

Medlemmerne er forpligtet til at yde klubben bistand og give alle de oplysninger, der måtte 

forlanges. Ethvert medlem skal til enhver tid holde bestyrelsen underrettet om postadresse og sit 

telefonnummer. 
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§5 

Kontingent 

Stk. 1 

Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer samt motionister. Ved aktive forstås 

medlemmer, som betaler fuldt kontingent og derved har ret til at spille/træne i klubben og deltage i 

turnering for klubben. Ved passive forstås medlemmer, der uden at have lov til at spille/træne mod 

et årligt kontingent ønsker at være tilsluttet klubben. Ved motionister forstås medlemmer, der mod 

et årligt kontingent har ret til at spille/træne i klubben, men ikke deltage i turnering for klubben. For 

aktive medlemmer er kontingentet inkl. Licens til deltagelse i turneringer og stævner under DBTU 

og ØBTU. Hvis motionister ønsker deltagelse i stævner, skal licens løses særskilt. 

 

Stk. 2 

Aktive herrejuniorer, drenge, yngre drenge, puslinge drenge, damejuniorer, piger, yngre piger og 

puslinge piger betaler ungdomskontingent, idet der henvises til Dansk Bordtennis Unions 

aldersgrænser. Seniorer betaler aktiv- eller motionskontingent. Alle passive, uanset alder, betaler 

passivt kontingent. For nye medlemmer, der melder sig ind i løbet af en sæson, kan kassereren 

fastsætte et forholdsmæssigt kontingent for perioden fra indmeldelsestidspunktet til 

sæsonafslutningen.  

 

Stk. 3  

De ovennævnte ydelser forfalder til betaling som beskrevet i klubbens opstartsinformation. 

 

Stk. 4 

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. 

 

§6 

Eksklusion 

Stk. 1 

Eksklusion af et medlem kan ske på beslutning af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke overholder de 

under §4, stk. 3 omtalte love og forskrifter eller ved gentagne tilfælde af usportslig eller grov asocial 

optræden over for klubbens øvrige medlemmer. Eksklusion kan dog først ske efter skriftlig advarsel 

er givet fra bestyrelsen, og efter at det pågældende medlem har fået lejlighed til at udtale sig til 

forsvar for sin handlemåde.  

 

Stk. 2 

En eksklusion kan indankes for den næstfølgende generalforsamling og skal optages på dagsordenen 

som et særskilt punkt. Godkender generalforsamlingen den stedfundne udelukkelse kan det 

pågældende medlem kun optages igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning.  

 

Stk. 3 

En eksklusion kan indankes ad den sædvanlige vej i henhold til tidligere nævnte unioners love. 

 

§7 

Generalforsamling. 

Stk. 1 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Kun den kan give og ændre vedtægter. 
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Stk. 2 

Stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling i februar/marts. Medlemmerne skal skriftligt 

indkaldes til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse kan ske via post eller e-

mail. Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset det fremmødte 

antal.  

 

Stk. 3 

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage 

før, generalforsamlingen afholdes. 

 

Stk. 4 

Alle sager, der kommer til behandling på en generalforsamling, afgøres ved almindeligt flertal.  

 

Stk. 5 

Adgang til generalforsamling har alle medlemmer, der ikke er i restance. Bestyrelsen kan endvidere, 

hvis det anses for ønskeligt, indbyde medlemmer af bestyrelserne for de forbund og unioner, 

hvorunder klubben i henhold til sine vedtægter henhører. 

 

Stk. 6 

På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal forefindes følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent og 1 stemmetæller 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Behandling af indkomne forslag.  

7. Valg af bestyrelse, herunder: formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.  

Formanden og kassereren vælges for 2 år ad gangen. Formanden er på valg i lige år, mens 

kassereren er på valg i ulige år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformanden 

vælges for 1 år ad gangen. 

8. Valg af udvalgsformænd, herunder til aktivitetsudvalg, ungdomsudvalg, veteranudvalg, 

kommunikationsudvalg, eliteudvalg og økonomiudvalg.  

Formanden og kassereren vælges for 2 år ad gangen. Udvalgsformændene vælges for 1 år ad 

gangen. 

9. Valg af 2 revisorer. Revisorer vælges for 1 år ad gangen. 

10. Evt. 

 

Stk. 7 

Stemme- og taleret har alle aktive medlemmer og motionister, der ikke er i restance, er fyldt 18 år 

og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt 

fremmøde. Passive medlemmer har taleret, men ikke stemmeret. 

 

Stk. 8 

Dirigenten vælges af generalforsamlingen. Valgbar er ethvert medlem af klubben, som har 

stemmeret.  
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Stk. 9 

Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål vedrørende behandlings- og 

afstemningsmåden, dog skal han/hun lade skriftlig afstemning foregå, såfremt et stemmeberettiget 

medlem ønsker det. 

 

Stk. 10 

I tilfælde af stemmelighed foretages hemmelig skriftlig afstemning. Hvis der stadig er 

stemmelighed, bortfalder forslaget. Undtaget er dog personvalg, der ved stemmelighed afgøres ved 

lodtrækning. 

 

§8 

Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel, som angivet for 

en ordinær generalforsamling. 

 

Stk. 2 

Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal 

afholdes når 25 pct. stemmeberettigede medlemmer fremsætter motiveret skriftlig begæring herom. 

 

Stk. 3 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at en evt. begæring herom er 

fremsat. 

 

§ 9  

Ledelse  

Stk. 1  

Foreningen ledes og koordineres af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer 

og 3 bestyrelsesmedlemmer. 

 

Stk. 2  

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue, således at ingen medlemmer - heller 

ikke bestyrelsen – kautionerer personligt for foreningens forpligtelser, med mindre, der er foretaget 

en retsstridig handling.  

 

Stk. 3 

Formanden, næstformanden og kassereren udgør forretningsudvalget, der leder foreningens daglige 

administrative arbejde. 

 

Stk. 4  

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.  

 

Stk. 5  

I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøderne er formandens respektive næstformandens 

stemme afgørende.  

 

Stk. 6  

Ved formandens frafald træder næstformanden i hans sted.  
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Stk. 7  

Bestyrelsesmedlemmer har mødepligt, forfald meddeles til formanden.  

 

Stk. 8  

Formanden/forretningsudvalget er berettiget til at ekspedere presserende sager, som derefter 

forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde.  

 

Stk. 9  

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af særlige emner, udvalgsformændene refererer 

direkte til bestyrelsen.  

 

Stk. 9  

Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent, 

dog mindst 2 gange om året.  

 

§10 

Regnskab 

Stk. 1 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

Stk. 2 

Regnskabet skal revideres kritisk af klubbens revisorer. 

 

Stk. 3 

Kassereren skal på forlangende fra revisorerne udlevere klubbens regnskabsmateriale (bøger, bilag 

m.v.) samt forevise den kontante kassebeholdning til formand og revisorer.  

 

Stk. 4 

Kassereren må ikke have større kontantbeholdning liggende. Det overskydende beløb indsættes på 

bank- eller girokonto, fra hvilke der kun kan hæves efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. 

 

Stk. 5 

Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab, ved beløb under kr. 15.000,- dog alene ved 

kassereren. 

 

§11 

Opløsning 

Stk. 1 

Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt 

generalforsamling. For at denne skal være beslutningsdygtig kræves, at mindst 50 pct. Af klubbens 

stemmeberettigede medlemmer er tilsted. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de 

fremmødte stemmer derfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, 

indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan tages med ovennævnte flertal uden hensyn 

til antallet af fremmødte. 

 

Stk. 2 

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder evt. aktiver Thomas P. Hejles Ungdomshus. 

 

 
Vedtægter er senest ændret på generalforsamling den 12/9-2019 


