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Vedtægter 

§ 1. NAVN 

a) Foreningens navn er VEJEN SHOTOKAN KARATE-DO KAI. 

§ 2. HJEMSTED 

a) Foreningens hjemsted er VEJEN. 

§ 3. FORMÅL 

a) Foreningens formål er at lede og udvikle SHOTOKAN KARATE-DO. 

§ 4. MEDLEMSSKAB 

a) Berettiget til medlemskab er enhver uberygtet person, der er fyldt 7 år, dog kan instruktører samt 

bestyrelse give dispensation eller suspension for medlemskabet.  

§4, b: ) Passive medlemmer optages uanset alder direkte i klubben. Kontingentet udgør 20 % af 

kontingentet for aktive og de kan frit overvære klubbens aktiviteter samt i begrænset omfang (max. 

10 gange pr. år) deltage i træning. De har stemmeret til generalforsamlingen.  

§ 5. GENERALFORSAMLINGEN 

a) Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  

b) Generalforsamlingen består af medlemmer, som har været medlem af VEJEN SHOTOKAN KARATE-

DO KAI fra december året før, og på indkaldelsestidspunkterne, samt at de er 10 år. Kun som 

sådanne har medlemmerne stemmeret, og der kan ikke meddeles fuldmagt på andres vegne. 

c) Dog kan ikke-medlemmer opnå taleret, hvis flertallet af generalforsamlingen samtykker. 

d) Generalforsamlingen afholder et årligt møde inden udgangen af marts måned, dette betegnes som 

den ordinære generalforsamling. 

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker af to omgange. 

Første indkaldelse skal ske via opslag i klubbens lokaler. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om 

tidspunkt og sted for afholdelsen. Indkaldelse skal udsendes senest d. 31. januar. 

Anden indkaldelse skal udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer senest 10 dage før 

afholdelsen af generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde regnskabet, indkomne forslag i 

deres ordlyd, samt kandidatliste til bestyrelsen. 

e) Forslag til kandidatliste, og forslag i øvrigt, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar. 

Forslag må kun stilles af stemmeberettigede. 

f) Valgbare til tillidsposter er alle stemmeberettigede over 15 år samt forældre og samlever/ægtefæl-

le til medlemmer. 

g) Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. 
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h) Dagsorden:  

1. Kontrol af medlemmer 

2. Valg af dirigent 

3. Forelæggelse og behandling af årsberetning 

4. Forelæggelse og behandling af regnskab 

5. Fastlæggelse af kontingent 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt  

 

i) Ved afstemning er almindeligt stemmeflertal gældende. 

j) Dog kan vedtægtsændringer kun foretages, såfremt mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberet-

tigede stemmer for. 

k) Generalforsamlingen skal afholde ekstraordinært møde, såfremt 25 % af de stemmeberettigede 

anmoder herom. Anmodning skal ske skriftligt, med angivelse af dagsorden. Der indkaldes kun en 

gang til den ekstraordinære generalforsamling.  

Indkaldelsen skal ske senest 14 dage før afholdelsen. 

På den ekstraordinære generalforsamling kan der kun behandles de emner, der har givet anledning 

til indkaldelsen. 

l) Bestyrelsen kan ligeledes indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt den finder det 

nødvendigt. 

§ 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. 

§ 7. UDVALG 

a) Bestyrelsen kan oprette diverse udvalg til at forestå og lede løbende opgaver og aktiviteter. 

Eksempel på sådanne udvalg kan være: Aktivitetsudvalg og formidlingsudvalg. 
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b) Udvalgenes kompetencer, øvrige sammensætning, handlingsplaner og budgetter skal godkendes 

af bestyrelsen. Enhver budgetoverskridelse skal godkendes af bestyrelsen.  

c) Udvalgene består af en udvalgssekretær samt mindst et medlem mere.  Udvalgssekretæren referer 

til bestyrelsen. Alle udvalgsmedlemmer skal være stemmeberettigede medlemmer over 15 år samt 

forældre og samlever/ægtefælle til medlemmer. 

§ 8. REVISOR/ÆRESMEDLEMMER M.V. 

a) Foreningen har en revisor, der reviderer foreningens regnskaber, og som skal føre kontrol med, at 

regnskabsføringen sker på betryggende måde. Revisorens valgperiode er 2 år, og er på valg i lige år. 

Revisor kan ikke samtidig have tillidspost i bestyrelsen. 

b) Klubvedtægterne med bestyrelsens underskrift skal være offentligt tilgængelige på klubbens 

hjemmeside. Desuden skal formanden opbevare et underskrevet eksemplar. 

 

c) Såfremt 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for, kan generalforsamlingen udpege 

en person til æresmedlem af klubben. Æresmedlemmet kan frit overvære klubbens aktiviteter, og 

betaler ikke kontingent. 

§ 9. FORENINGENS OPLØSNING 

a) Foreningen kan opløses på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 3/4 af foreningens 

stemmeberettigede er til stede. Dog skal mindst 3/4 af disse stemme for forslaget.  

b) Såfremt den ordinære generalforsamling, hvor forslaget til opløsning er fremsat, er inkompetent 

til at træffe afgørelsen, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste 

punkt på dagsordenen er forslag til opløsning.  

c) På et sådan indkaldt møde kan forslaget vedtages, hvis mindst 3/4 af de fremmødte stemme-

berettigede stemmer for forslaget. I tilfælde af foreningens opløsning, vil der på denne dag blive 

vedtaget, hvilken forening eller forbund, foreningens formue vil tilfalde. 

Ovennævnte vedtægtssamling er udarbejdet efter generalforsamlingen d. 13. marts 2018. 

Nedenstående bestyrelsesmedlemmer finder sig indforståede med at lede foreningen efter oven-

stående vedtægter. 

__________________________________ ___________________________________ 

Formand Henrik Pedersen Næstformand Allan Nielsen 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Kasserer Poul A. Jakobsen 1. bestyrelsesmedlem Michael Nielsen 

 

___________________________________ 

2. bestyrelsesmedlem Peter Wellis 


