EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I QTENNIS
Der indkaldes hertil til ekstraordinær Generalforsamling i QTennis den 6. januar 2017 kl. 20.00 i
Skanderborg Tennishal, Remmerhusvej 100, 8660 Skanderborg
Formålet er at ændre vedtægter så QTennis kan godkendes som forening under Folkeoplysningsloven samt
valg af ny kasserer og bestyrelsesmedlemmer.

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Vedtægtsændringer
Valg af kasserer
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Evt.

AD 2. BAGGRUND FOR VEDTÆGTSÆNDRINGER
Det foreslås, at vedtægternes paragraf 1 ændres til følgende ordlyd:
§1
Navn og hjemsted

QTennis er stiftet i 2016 og har hjemsted i Favrskov kommune.
Forslag til nye vedtægter er vedhæftet. De nuværende vedtægter findes HER
Årsagen til, at der indstilles til en ændring i vedtægterne er, at QTennis ønsker at blive en
folkeoplysningsforening. Dette forudsætter en kommunal forankring.
Baggrundsinformation om folkeoplysningsloven er at finde HER. Kapitel 2 punkt 6 beskriver, at en forening
skal være hjemmehørende i en kommune. Denne henviser til kapitel 1, hvoraf det fremgår at det er en
kommunalbestyrelse, som giver har tilsynspligt mv.
Problemstillingen er, at vi i QTennis ikke har skrevet en tilhørskommune ind i vedtægterne. Dette
naturligvis fordi vi i udgangspunktet betragter os selv som en national forening. Dette er loven om
Folkeoplysning ikke skruet sammen til. Vi er derfor nødt til have et kommunalt tilhørsforhold.
Malene Poulsen og Pia Vedel Ankersen (bestyrelsesmedlemmer), har være i dialog med Favrskov kommune
om problemstillingen. Favrskov kommune ser positivt på at godkende QTennis og derudover stille
administrationsprogrammet Klubmodul til rådighed for QTennis. Vi foreslår derfor, at QTennis forankres i
Favrskov kommune.

AD 3. BAGGRUND FOR VALG AF NY KASSERER
Idet arbejdsopgaven som kasserer (og administrator), har vist sig at være ganske omfattende ønsker Dorte
Holm at overdrage posten. Suzan Behr, der har erfaring med kasserer arbejde er villig til at overtage posten

AD 4. BAGGRUND FOR VALG AF BESTYRELSESMEDLEM
Idet Karina Sall og Agi Szocska har valg at udtræde fra bestyrelsen skal der vælges nye
bestyrelsesmedlemmer.

