
INDKALDELSE OG DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN 2020 
 

   

 

INDKALDELSE TIL JTU’S GENERALFORSAMLING 2020 

 
Til Klubberne i Jyllands Tennis Union (JTU) 
 

 
Jyllands Tennis Union indbyder hermed til ordinær 

generalforsamling 
 

MANDAG DEN 2. MARTS 2020 KL. 18.00 
 

Kulturhuset Skanderborg  

Parkvej 10 

8660 Skanderborg 
 

Se mere på http://www.kulturhuset-skanderborg.dk 
 

 

 
Program: Kl. 18.00 - 18.50 JTU er vært for et aftensmåltid 

 Kl. 18.50 - 19.00 Indtegning til generalforsamling 

 kl. 19.00 - Generalforsamling 
 

 
 

Tilmelding: Tilmelding til spisning senest den 21. februar på e-mail til camilla@jtu.dk  
 

Tilmeldingen skal indeholde klubnavn og navne på deltagere samt navn, telefon 

og e-mailadresse på kontaktperson. Husk at noter om i deltager i bespisning.  

 
 

Med venlig hilsen 
 

JYLLANDS TENNIS UNION 

BESTYRELSEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:camilla@jtu.dk


INDKALDELSE OG DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN 2020 
 

   

 

JÆVNFØR § 10 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse  

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder 
fastsættelse af kontingent 

5. Indkommende forslag 
6. Valg af kasserer 

• Charlotte Weiss fra Sønderborg Tennisklub genopstiller 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Følgende er på valg 

• Orla Hoppe fra Aarhus 1900 modtager genvalg 

• Frits Rasmussen fra Ribe Tennisklub modtager genvalg 

• Niels Emery fra Aalborg Tk modtager ikke genvalg 

Følgende er ikke på valg 

• Formand David Servé fra Hørning Tennisklub 

• Erik Jan Pedersen fra Hirtshals Tennisklub 

• Simon Verner fra Esbjerg Tennisklub 
8. Valg af 2 suppleanter 

• Jørgen Nørgaard fra Dronninglund Tennisklub blev valgt på den ekstraordinære 
generalforsamling. Jørgen modtager genvalg. 

• Der mangler således valg af 1 suppleant 
9. Valg af appeludvalg 

• Asbjørn Nordam er valgt for 2017-2020 (modtager genvalg) 

• Erik Segel er valgt for 2018-2021  

• Poul Erik Pedersen er valgt for 2019-2022. 

10. Valg af revisorer og en suppleant 

• Bjarne Aaen og Henrik Aaen  

• Poul Henning Vietz som revisorsuppleant 

11. Eventuelt  
 
I henhold til § 9 skal indkaldelse med dagsorden finde sted med fire ugers varsel ved mail til alle 

medlemsklubbers officielle mailadresse samt annoncering på unionens hjemmeside. 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen 

senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til 

medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen. 

Adgang til generalforsamlingen har repræsentanter for unionens medlemsklubber samt af bestyrelsen 

indbudte gæster. 

Stemmeret har repræsentanter for medlemsklubber, som ikke er i kontingentrestance. Hver klub har to 

stemmer pr. påbegyndt 100 medlemmer, dog højest 10 stemmer pr. klub. Endvidere har unionens 

bestyrelsesmedlemmer hver to stemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 
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