Den 31. januar 2021 fremsendte Leif Brandt følgende 3 forslag til bestyrelsen til behandling på den
kommende generalforsamling:
Forslag 1:
§ 2 Formål. Tilføjelse til nuværende §:
”Lyngby Tennis Klub skal være en attraktiv klub for alle medlemmer uanset kunnen, alder og køn.
Elitearbejdet for såvel Juniorer og Seniorer skal integreres i klubben, således at der bliver tale om
et oplevet fællesskab. Der skal være et varieret udbud af klubaktiviteter for motionister, som dels
modsvarer den elitemæssige satsning og dels medvirker til at knytte medlemmerne sammen på
tværs. Der skal i videst muligt omfang etableres mulighed for at alle medlemmerne kan
spille tennis hele året rundt”.
Forslag 2:
§ 6 Brug af baner. Tilføjelse til nuværende §:
”Ændringer i den nuværende banefordeling mellem Elite/Juniorer og Seniorer i tidsrummet 18-21,
kan kun ske ved en vedtagelse af et flertal i Bestyrelsen. En eventuel ændring skal fremlægges på
førstkommende generalforsamling.
Forslag 3:
§ 7 Ordinær generalforsamling. Ændring til dagsorden pkt. 4:
”Planlagte aktiviteter for Elite/Juniorer og Seniorer/Motionister skal sammen med forslag til budget
for det kommende år fremlægges og godkendes herunder fastsættelse af indskud og det
årlige kontingent”
Sideløbende arbejdede et af bestyrelsen nedsat udvalg med udkast til forslag til nye, opdaterede vedtægter i
overensstemmelse med, hvad der blev aftalt på sidste års generalforsamling. Udvalget var bekendt med
Leifs forslag, men gik ikke ind for indholdet, hvorfor det ikke kom ind i udkastet. Da udvalgets arbejde var
færdigt, blev resultatet behandlet i bestyrelsen, i hvilken forbindelse Leifs forslag også indgik. Et flertal i
bestyrelsen nåede frem til at det udkast, der nu er fremsat som forslag.
Som bestyrelsesmedlem deltog Leif i behandlingen af vedtægtsforslaget og var derfor bekendt med, at hans
forslag ikke havde flertal i bestyrelsen. Bestyrelsen er af den opfattelse, at Leifs oprindelige forslag var
fremsat den 31. januar 2021 for at være sikker på, at det var rettidigt fremsat for det tilfælde, at
bestyrelsens vedtægtsarbejde ikke nåede at blive færdigt til generalforsamlingen. Man kan sige, at
bestyrelsens forslag nu har overhalet Leifs oprindelige forslag.
Som klubmedlem er ethvert medlem – også bestyrelsesmedlemmer - berettigede til at fremsætte
ændringsforslag til de af bestyrelsen fremsatte forslag, og hvis Leif fortsat på generalforsamlingen ønsker
sit forslag behandlet, er det bestyrelsens opfattelse, at det skal behandles som et ændringsforslag til det af
bestyrelsen fremsatte.
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