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§ 1 Forbundet og dets formål
1.

Forbundets navn er Fodtennis Danmark.

§ 5 Hovedbestyrelse

2.

Fodtennis Danmarks hovedsæde er beliggende i Region
Hovedstaden

1.

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1
kasserer og 1-2 medlemmer

3.

Fodtennis Danmark, der er stiftet den 23. januar 2015,
er en sammenslutning af fodtennisspillende foreninger i
Danmark.

2.

Valget gælder for to år, således at formand og 1-2
medlemmer vælges på ulige år, og næstformand og
kasserer vælges på lige år.

4.

Fodtennis Danmarks formål er som dansk fodtennis’
organisation at repræsentere dansk fodtennis samt at
fremme og udvikle dansk fodtennis både nationalt og
internationalt.

3.

5.

Med dette formål vil Fodtennis Danmark
•
Træffe bestemmelse om afholdelse af bl.a.
landskampe og udskrivning af
danmarksmesterskaber,
•
varetage uddannelse og efteruddannelse af
fodtennisspillets interessenter, herunder
spillere, ledere, trænere og dommere,
•
føre tilsyn med uddannelsen af dommere, og
•
udgive de af FIFTA vedtagne spilleregler for
fodtennis.

I tilfælde af, at formanden, næstformanden eller et HBmedlem må fratræde før den normale periodes udløb
eller
ikke
har
mulighed
for
at
deltage
i
bestyrelsesarbejdet i et længere tidsrum, indkaldes
suppleanten, hvorefter Hovedbestyrelsen konstituerer
sig, og fungerer indtil nyt valg finder sted på
førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor de
nyvalgte indtræder i den sædvanlige turnus.

4.

Hvis en person, som besidder en valgt post i Fodtennis
Danmark og som ikke er på valg ved kommende
repræsentantskabsmøde, ønsker at stille op til en anden
post,
skal
vedkommende
meddele
dette
til
hovedbestyrelsen senest 30 dage inden seneste dato for
anmeldelse
af
kandidater
til
det
kommende
repræsentantskabsmøde.
Personen skal samtidig meddele at vedkommende
trækker
sig
fra
posten
på
det
kommende
repræsentantskabsmøde.
Posten er herefter vakant uden for turnussen, hvilket
meddeles foreningerne i forbindelse med anmeldelsesprocessen til de vakante pladser i turnussen. Der kan
opstilles kandidater. Perioden vil være for den resterende
periode for pladsen så den oprindelige turnus bibeholdes.
Den pågældende varetager sin post frem til
repræsentantskabsmødet og kan ligeledes vælge at stille
op til sin egen post igen.

5.

Kandidater, der ikke opnår valg til Hovedbestyrelsen, kan
umiddelbart opstille til suppleantvalg.

§ 2 Nationale og internationale medlemskaber
1.

Som medlem af det internationale fodtennis forbund
(FIFTA) er Fodtennis Danmark, og dermed Fodtennis
Danmarks medlemmer underlagt de til enhver tid
gældende love, bestemmelser og afgørelser udstedt af
pågældende overordnede organisation, og forpligtet til at
indrette sig i overensstemmelse hermed.

§ 3 Sammensætning
1.

Fodtennis Danmark består af de foreninger, som er
optaget som medlemmer af forbundet efter gældende
bestemmelser herfor.

2.

Enhver forening, der optages som medlem af Fodtennis
Danmark, skal uden forbehold antage og overholde disse
vedtægter og enhver anden bestemmelse eller regel,
som er gældende for eller fremtidigt måtte blive lovligt
vedtaget som gældende for forbundet.

3.

Enhver enkeltperson med interesse for sporten kan
vælges til medlem af Fodtennis Danmarks organer.
Enkeltpersoner der deltagere ved DM eller i officielle
turneringer betragtes som medlemmer i sæsonen for
afviklingen.

§ 4 Ledelse
1.

Forbundet ledes af
Repræsentantskab.

en

Hovedbestyrelse

og

1.

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøder foretages på
formandens foranledning og skal i alle tilfælde foretages,
såfremt 2 hovedbestyrelsesmedlemmer fremsætter
skriftligt forlangende derom.

2.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller
ved dennes forfald næstformanden, samt 2 medlemmer
er til stede.

3.

Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Der skal
samtidig være stemmeenighed hos mindst tre
medlemmer for at en beslutning kan vedtages.

4.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Den
daglige ledelse af Fodtennis Danmark forestås, i det
omfang bestyrelsen til enhver tid bestemmer det, af et
forretningsudvalg.

5.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder
nødvendige. Til udvalg kan vælges medlemmer uden for
bestyrelsens kreds.

et

2.

Fodtennis Danmarks Repræsentantskab er forbundets
højeste myndighed.

3.

Repræsentantskabet er den højeste myndighed indenfor
de nationale aktiviteter. Hvis der stilles forslag, og der er
tvivl om kompetenceområdet afgøres dette af Fodtennis
Danmarks Repræsentantskab

4.

§ 6 Indkaldelse til Hovedbestyrelsesmøder

Alle beslutninger truffet af forretningsudvalget eller et
udvalg kan behandles og omgøres af Hovedbestyrelsen.

§ 7 Repræsentantskabet for Fodtennis Danmark
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1.

Repræsentantskabet er Fodtennis Danmarks højeste
myndighed, og dets afgørelser er endelige.

2.

Repræsentantskabet for Fodtennis Danmark består med
stemmeret
af
2
repræsentanter
(formand
og
næstformand fodtennisrepræsentant) for samtlige under
Fodtennis Danmark stående foreninger eller de med
behørig skriftlig fuldmagt forsynede stedfortrædere.

3.

En fuldmagt kan af giveren bestemmes at gælde alle eller
begrænses til visse definerede afstemninger, og skal af
fuldmagtshaveren gives til repræsentantskabsmødets
dirigent senest ved mødets åbning.

4.

En fuldmagt kan kun gives til et medlem fra samme
forening.

5.

Bestyrelsen kan deltage ved repræsentantskabsmøderne, men har ingen stemmeret.

6.

Den enkelte forenings repræsentant kan maksimalt have
2 stemmer (således besidde én fuldmagt fra en anden
forening).

7.

Beslutninger tages ved simpelt flertal.

8.

Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes skriftligt af
hovedbestyrelsen med min. 8 ugers varsel. Indkaldelsen
indeholder en foreløbig dagsorden.

9.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal ligeledes være Fodtennis Danmarks
hovedbestyrelse i
hænde
senest
8
uger før
repræsentantskabsmødets afholdelse.

10. Hovedbestyrelsen udsender følgende materiale til
foreningerne senest 14 dage før mødet:
1. Opstillingslister for hovedbestyrelsen
2. Indkomne forslag opdelt efter tilhørsforhold.
3. Fodtennis
Danmark
regnskab,
samt
de
grenspecifikke regnskaber og budgetforslag.
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3.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal som
minimum indeholde følgende punkter:
1. Konstatering af møderet og stemmetal
2. Valg af dirigent og stemmetællere.
3. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst
afsluttede regnskabsår til godkendelse samt
gennemgang af bestyrelsens budget for det
kommende år.
5. Fastsættelse af kontingenter, samt indskud for det
kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fremlæggelse af Fodtennis Danmarks strategi og
primære aktiviteter for den kommende periode til
godkendelse.
8. Valg til Hovedbestyrelse, samt suppleant
9. Valg af revisorer, samt suppleant
10. Eventuelt

3.

Eventuelle ændringsforslag til indkomne forslag kan
fremsættes til dirigenten under sagsbehandlingen.

§ 10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
for Fodtennis Danmark
1.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes når
hovedbestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst
1/4 af de under Fodtennis Danmark stående
stemmeberettigede foreninger fremsætter skriftligt
forlangende herom.

2.

Indkaldelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde
skal ske senest 2 uger efter indgivelse herom.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved
brev mail til formænd i samtlige medlemsforeninger.
Indkaldelsen skal angive mødets dagsorden.

§ 11
1.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset
antallet af repræsenterede foreninger. Ved vedtægtsændringer skal dog mindst 50 % af Fodtennis Danmarks
foreninger være fremmødt.

2.

Stemmetallet
ved
Repræsentantskabet
beregnes
således: Der skal i en forening være mindst 5 licensindehavere registrerede fodtennisspillere for, at denne er
stemmeberettiget
på
Fodtennis
Danmarks
repræsentantskabsmøde.
Medlemstallet opgøres pr. 31. december foregående år.
Én repræsenteret og stemmeberettiget forening = to
stemmer, som udøves af foreningens formand og
næstformand fodtennisrepræsentant eller ved fuldmagt.
I forbindelse med valg til flere poster i samme
afstemning har hver repræsenteret og stemmeberettiget
forening dog et antal stemmer svarende til det antal
poster, der skal besættes.
Afstemninger skal på forlangende være skriftlige.

§ 8 Tegningsret for Fodtennis Danmark
1.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden
og kassereren for bestyrelsen i fællesskab.

2.

Formanden og kassereren kan individuelt råde over
Fodtennis Danmarks bankkonto

3.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom eller for
beløb over 10.000kr kræves dog underskrift fra den
samlede bestyrelse.

§ 9 Ordinært repræsentantskabsmøde for
Fodtennis Danmark
1.

Ordinært
repræsentantskabsmøde
for
Fodtennis
Danmark afholdes hvert år i marts måned løbet af første
kvartal
under
hovedbestyrelsens
nærmere
bestemmelser og indvarsles på www.fodtennis.dk med
mindst 8 ugers varsel.

3.

En forening er ikke stemmeberettiget hvis foreningen har
en forfalden gæld og der ikke er indgået en skriftlig aftale
om nedbringelse af denne. Foreningen er ligeledes ikke
stemmeberettiget hvis den indgåede aftale ikke
overholdes.

2.

Repræsentantskabsmøderne ledes af den valgte dirigent.
Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen,
afgør under hensynstagen til Fodtennis Danmarks love
endeligt alle spørgsmål vedr. behandlings- og
afstemningsmåde.

4.

Til repræsentantskabsmøder for Fodtennis Danmark kan
foreningens formænd eller disses stedfortrædere
medtage én bisidder

5.

Adgang til repræsentantskabsmøderne uden stemmeret
har Fodtennis Danmarks hovedbestyrelse, Fodtennis
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Danmarks revisorer, kandidater til valg til Fodtennis
Danmarks hovedbestyrelsesamt Fodtennis Danmark
medlemmer af Internationale kommissioner og udvalg og
tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer. Andre personer
kan gives adgang til møderne, såfremt der er givet
tilladelse af Fodtennis Danmarks Hovedbestyrelse.
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2.

Fodtennis
Danmarks
hovedbestyrelse
godkender
budgettet for det kommende år for alle aktivitetsområder
inden 31. december

§ 17
1.

Hovedbestyrelsen træffer bestemmelse om afholdelse af
udgifter til sekretariatet og anden administration.

Beslutninger om tidsplan og sted for repræsentantskabsmøder i Fodtennis Danmark træffes af hovedbestyrelsen.

2.

Rejser, møder eller lignende, der forårsager udgifter for
Fodtennis Danmark, skal forud være godkendt af
hovedbestyrelsen.

§ 13

3.

Alle spørgsmål om køb og salg af fast ejendom skal dog
forelægges repræsentantskabet til afgørelse.

§ 12

Der
føres
referat
fra
repræsentantskabsmøderne.
Referaterne er tilgængelige på www.fodtennis.dk

§ 18 Kontingenter
§ 14 Reglementer
1.

Alle konkurrencer og alle sportslige forhold i øvrigt er
underkastet de af Fodtennis Danmark udarbejdede
reglementer for almene forhold.

2.

Hovedbestyrelsen godkender Alment Reglement, og
øvrige reglementer for aktiviteter under Fodtennis
Danmark

3.

Forslag om reglementsændringer, der berører Fodtennis
Danmarks vedtægter skal godkendes af Fodtennis
Danmarks repræsentantskab.

§ 15 Gennemførsel ved valg
1.

Valg
foretages
på
de
respektive
repræsentantskabsmøder til de paragrafferne om
Hovedbestyrelse og Revisorer og de dertil nævnte
poster.

Afstemning foregår skriftligt, hvis der er opstillet flere
kandidater til et valg, end der er ledige poster.
2.

For at blive valgt til en formandspost skal der opnås fuld
majoritet minimum (mindst 50 % af de afgivne stemmer
+ 1 stemme, oprundet til det nærmeste hele antal) af
foreningens stemmer.
Blanke stemmer tæller som afgivne stemmer.

3.

Hvis positionen for formanden ikke er afgjort efter første
runde gennemføres de nødvendige runder, kandidaten
med færrest stemmer hver gang - udgår. Forekommer
der stemmelighed, foretages omvalg og herefter ved
lodtrækning.

4.

For at blive valgt til en anden post, kræves simpel
majoritet. Forekommer der stemmelighed, foretages
omvalg og herefter ved lodtrækning.

5.

I tilfælde, hvor der foretages valg til flere poster i
samme afstemning, og der er opstillet flere kandidater,
end der er ledige poster, afgøres valget ved simpel
majoritet. Forekommer der stemmelighed, foretages
omvalg og herefter ved lodtrækning.
Der kan i sådanne afstemninger ikke afgives mere end
én stemme på samme kandidat.

§ 16 Økonomi
1.

1.

Foreninger betaler årligt (ultimo januar) kontingent til
Fodtennis Danmark. Beløbet fastsættes på det årlige
repræsentantskabsmøde og opkræves af Fodtennis
Danmarks bestyrelse.

2.

Fodtennis Danmarks ordinære repræsentantskabsmøde
kan etablere forskellige kategorier af medlemskab med
tilhørende kontingentsatser, som oplyses i det årlige
priscirkulære.

3.

Det er påkrævet at alle deltagere ved officielle stævner,
herunder ligaer og DM har gyldig licens. De gældende
licenssatser oplyses i det årlige priscirkulære.

§ 19 Daglig drift
Fodtennis Danmarks daglige forretninger varetages af et af
hovedbestyrelsen ansat personale under ledelse af
forretningsudvalget.

§ 20 Forretningsudvalg
1.

Til at varetage kontakten mellem hovedbestyrelsen og
administrationen
samt
varetage
den
løbende
overvågning af forbundets drift og økonomi og træffe
dispositioner
i
verserende
sager
er
der
af
hovedbestyrelsen nedsat et forretningsudvalg.

2.

Forretningsudvalget arbejder under ansvar over for
hovedbestyrelsen og består af Fodtennis Danmarks
formand og 2 hovedbestyrelsesmedlemmer, som vælges
årligt blandt de politiske valgte af hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen skal holdes informeret om alle
dispositioner truffet af forretningsudvalget.

§ 21 Optagelse af en forening under Fodtennis
Danmark
1.

Som medlem af Fodtennis Danmark kan udelukkende
optages fodtennisspillende foreninger i Danmark.

2.

En forening, der ønsker optagelse i Fodtennis Danmark,
indsender til hovedbestyrelse optagelsesbegæring bilagt
1 eksemplar af foreningens vedtægter. og fuldstændig
medlemsfortegnelse.

3.

Det er endvidere en betingelse, at foreningen ledes af en
lovligt valgt bestyrelse.

Regnskabsåret er kalenderåret (1/1-31/12)
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4.

5.

6.

7.

Optagelsesbegæringen sendes til samtlige foreninger
med en indsigelsesfrist på 14 dage. Fremsættes der ikke
indsigelse,
betragtes
foreningen
som
optaget.
Optagelsesbegæringen sendes til samtlige foreninger
med en indsigelsesfrist på 7 dage. Fremsættes der ikke
indsigelse, betragtes foreningen som optaget.
Såfremt der fremsættes indsigelse, kan optagelsesbegæringen
først
behandles
ved
et
ordinært
repræsentantskabsmøde for Fodtennis Danmark. For
optagelse kræves simpel majoritet blandt de afgivne
stemmer.
Såfremt en forening eller en tredjepart gør brug af
personer, der ikke er medlem af nogen forening under
Fodtennis Danmark, men som ved arrangementer under
Fodtennis Danmark er tillagt en funktion, er pågældende
forening eller tredjepart ansvarlig for, at disse personer
følger Fodtennis Danmarks love og reglementer, ligesom
de pågældende personer kan pålægges sanktioner, som
var de medlem af en forening under Fodtennis Danmark.
Medlemmernes og de øvrige under Fodtennis Danmark
hørende organisationers, foreningers og tredjemænds
love og virksomhed må i intet tilfælde stride mod
Fodtennis Danmarks love og bestemmelser.
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§ 24 Udmeldelse
1.

Udmeldelse af en forening skal være vedtaget på
vedkommende forenings generalforsamling.

2.

Udmeldelse skal meddeles skriftligt til Fodtennis
Danmarks hovedbestyrelse og ledsages af en udskrift af
forhandlingsprotokollen om beslutningen samt evt.
ubetalt kontingent for indeværende år.

3.

Udmeldelse af Fodtennis Danmark kan ske med 3
måneders varsel.

§ 25 Vedtægtsændringer
1.

Ændringer af Fodtennis Danmarks vedtægter kan
foretages på et ordinært repræsentantskabsmøde såvel
som ekstraordinært.
Bestemmelser og ordlyd i disse vedtægter, som
strider mod DIF’s love, kan dog ændres af
hovedbestyrelsen.

2.

Forslag til sådanne ændringer skal sendes
medlemmerne senest 2 uger før mødets afholdelse

3.

Til vedtagelse af ændringer kræves at minimum
halvdelen af Fodtennis Danmarks medlemmer er til
stede, samt 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

4.

Såfremt halvdelen af Fodtennis Danmarks aktive
medlemmer ikke er til stede på
repræsentantskabsmødet, men forslaget dog er
vedtaget af 2/3 af de repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer, kan der indkaldes til
nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Forslaget
kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 22 Begrænsninger i medlemskab og
licenserhvervelse
1.

Ingen kan være eller blive optaget som medlem af en
forening under Fodtennis Danmark, medmindre den
pågældende har betalt skyldigt kontingent eller anden
gæld til Fodtennis Danmark eller andre foreninger under
Fodtennis Danmark.

2.

En person, som af en given årsag er ekskluderet som
medlem af en forening, kan indbringe afgørelsen for
Fodtennis Danmarks hovedbestyrelse.

3.

En person, som af en given årsag er ekskluderet som
medlem af en forening, kan søge medlemskab af en
anden forening.

4.

Beslutninger om sådant medlemskab kan indbringes for
Fodtennis Danmarks hovedbestyrelse (Klage).

§ 23 Eksklusion
1.

2.

En forening eller et medlem, der vægrer sig ved at
acceptere en af Fodtennis Danmark idømt sanktion, eller
som på anden måde ikke retter sig efter de af Fodtennis
Danmark meddelte påbud eller forskrifter, kan
ekskluderes
af
et
repræsentantskabsmøde
ved
almindeligt flertal.
En eksklusion efter punkt 21.1 kan kun ske, efter at
medlemmet har haft mulighed for at komme med
skriftlig indsigelse. Dog kan eksklusionen ske med
øjeblikkelig virkning ved grove tilfælde eller på
baggrund af ulovlige handlinger.

3.

Enhver form for eksklusion skal efterfølgende meddeles
alle medlemmer, dog kan begrundelsen være begrænset
af eventuel tavshedspligt f.eks. ved personlige forhold.

4.

En eksklusion kan kun ophæves ved en flertalsbeslutning
i repræsentantskabet.

til

§ 26 Opløsning
1.

Opløsning af Fodtennis Danmark kan kun finde sted på
et i den anledning indkaldt repræsentantskabsmøde.

4.

Fodtennis Danmark kan ikke opløses, så længe mindst 5
aktive medlemmer ønsker dets beståen.

5.

Opløsning af Fodtennis Danmark er at betragte som en
lovændring, og falder ind under bestemmelserne i
vedtægternes afsnit om dette

6.

I tilfælde af opløsning af Fodtennis Danmark skal dets
midler anvendes til fodtennis, og derefter idrætslige
formål
efter
repræsentantskabets
nærmere
bestemmelser.

3.

Det møde, der vedtager opløsningen,
bestemmelse om arkivets skæbne.

skal

tage

§ 27 lkrafttrædelse
Disse vedtægters ikrafttrædelsesdato er 23. januar 2015,
efter afholdelsen af Fodtennis Danmarks stiftende
generalforsamling.
Ændringer er vedtaget på Fodtennis Danmarks ordinære
repræsentantskabsmøde 2. april 2016.
Ændringer
er
vedtaget
på
Fodtennis
Danmarks
ekstraordinære repræsentantskabsmøde 5. januar 2019.
Ændringer

er

vedtaget

på

Fodtennis

Danmarks
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