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Vejen, den 24. februar 2018 

 

 

Generalforsamling 
 

 

2. Indkaldelse 
 

 

 

 

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i Vejen Shotokan Karate-Do Kai, som 

afholdes  

tirsdag d. 13. marts 2018 i Vejen Idrætscenter. 

 

 

17.30 – 18.30 Træning for alle 

 

19.00 – ca. 21.00 Ordinær generalforsamling 2018 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægter (kan findes på hjemmesiden under Klubben/Bestyrelsen). Brug evt. 

dette link: VedtægterVejen Shotokan Karate-Do Kai. 

 

Årsberetning vedlagt. 

Regnskab er vedlagt.  

Der er ikke kommet forslag til kandidatliste til revisor. 

 

Der er ikke kommet forslag fra medlemmer. 

 

Bestyrelsen stiller følgende forslag (gul markering er ny tilføjelse): 

§ 6 BESTYRELSEN 

a) Alle udgifter vedrørende rejser, diæter, træningstøj o.l. godtgøres alene efter 

bestyrelsens beslutning.  

b) Alle tillidserhverv er ulønnede. 

c) Bestyrelsens valgperiode er 2 år, idet formand og 1. bestyrelsesmedlem er på valg i 

lige år, og næstformand, kasserer og 2. bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. 

d) Generalforsamlingen har mulighed for at vælge op til to suppleanter til bestyrelsen. 

Disse vælges som Suppleant 1 og Suppleant 2. Suppleanter kan deltage i 

bestyrelsesmøder, men har kun stemmeret hvis der mangler et ordinært 

bestyrelsesmedlem. 

e) Bliver en bestyrelsespost ledig i en valgperiode, indtræder suppleanter efter 

nummer i bestyrelsen. Såfremt der ingen suppleanter er, konstituerer bestyrelsen sig 

selv. Konstitueringen gælder til næste generalforsamling.  

f) Den daglige ledelse foretages af formanden. 

http://vejen-karate.dk/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Vedtaegter-Vejen-2011.pdf


 

2 

 

 

Under punkt 5 på dagsordenen (Fastlæggelse af kontingent) ønsker bestyrelsen en debat om 

medlemskab af Dansk Karateforbund. Dette på grund af DKaF’s indførelse af differentieret 

medlemskab for individuelle medlemmer. Bestyrelsen kan principielt i skrivende stund ikke ændre 

på vores medlemskab i DKaF, da det for vores medlemmer er en del af kontingentet. 

Vi bruger lidt tid på generalforsamlingen på at sætte alle ind i de nye vilkår fra DKaF. I kan 

forberede jer ved at undersøge om i/jeres børn er dækket med hensyn til ulykke/tandskade under 

karate træning og hvad det evt. vil koste i tillæg. 

 

 

 

Valg til tillidsposter, jf. dagsordenens pkt. 6 og 8. 

 

 Formand Henrik P. Pedersen På valg (Genopstiller) 

 Næstformand Allan Nielsen Ikke på valg  

 Kasserer Poul Agervig Jakobsen Ikke på valg 

 1. medlem Susanne Pedersen På valg (Genopstiller ikke)  

 2. medlem Peter Wellis  Ikke på valg 

 

 

 

 

 

Forældre er meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen. 

Ingen bliver valgt til noget de ikke ønsker. 

 

Vi håber på din opbakning til årets generalforsamling. 

 

 

Bestyrelsen 


