JTU
Tlf. 2498 4928

formand@jtu.dk

www.jtu.dk

INDKALDELSE TIL JTU GENERALFORSAMLING
2018
Generalforsamlingen i JTU 2018 afholdes i Randers Arena, Fyensgade 1, 8900 Randers. Der er spisning fra
kl. 18. Generalforsamlingen begynder kl. 19. Der er indskrivning til Generalforsamlingen fra kl. 18.50.
Jf. § 10 Dagsorden
Dagsorden for den generalforsamling:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)
10)
11)
12)

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder
fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være JTU i hænde senest 2.3.2018.
 Der er indkommet et forslag fra Dronninglund Tennisklub om en vedtægtsændring. Se
særskilt dokument
Valg af formand.
 Der foretages ekstraordinært valg af ny formand i 2018, idet Pia Vedel Ankersen ikke
fortsætter
Valg af kasserer
 Henning Damsgaard (HD) er på valg. HD genopstiller ikke
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 Følgende er på valg:
i. Frits Rasmussen (genopstiller)
ii. Benjamin Ejlersen (genopstiller)
Valg af to suppleanter
Valg af medlemmer til appeludvalg
Valg af revisor og revisorsuppleant
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.
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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.

