Vedtægter for Thisted Taekwondo Dojang Sun-Do

§1. Navn
Foreningens navn er Thisted Takwondo Dojang Sun-Do.

§2. Hjemsted
Foreningens hjemsted er Thisted kommune.

§3. Formål
a) Foreningens formål er at:
•
•
•
•
•

udbrede kendskabet til Taekwondo.
give medlemmerne mulighed for, gennem træning, at opnå færdigheder i udøvelsen af
Taekwondo.
uddanne trænere og ledere, med henblik på, at klubben som minimum kan være
selvforsynende med disse.
give medlemmerne mulighed for at opnå sammenhold gennem forskellige aktiviteter.
Foreningens virksomhed er almennyttig og tilgængelig for enhver der kan tilslutte sig
foreningens vedtægter.

b) Medlemsskab af Thisted Taekwondo Dojang Sun-Do bygger på medlemsindflydelse, aktivt
medlemskab og et forpligtende fællesskab med respekt for individet.
c) Foreningens aktiviteter skal til enhver tid udøves på amatørplan. Aktiviteterne skal primært
omhandle Taekwondo.

§4. Medlems- og tilhørsforhold
Thisted Taekwondo Dojang Sun-Do er medlem af Dansk Taekwondo Forbund og her igennem
Europæisk Taekwondo Union, World Taekwondo Federation og Danmarks Idrætsforbund.
Yderligere er foreningen medlem af Sim Uu.

§5. Medlemsskab
a) Som medlem i foreningen kan optages enhver person der er fyldt 4 år, der tilslutter sig
foreningens formål og vedtægter.
b) For medlemmer under 18 år kræves skriftligt samtykke fra forælder/værge.
c) Medlemsskab af foreningen indebærer pligt for det enkelte medlem til at overholde
foreningens vedtægter, samt de af generalforsamlingen eller bestyrelsen trufne beslutninger.

§6. Kontingent
a) Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
b) Kontingentet betales forud.
c) Ved indmeldelse i løbet af en kontingentperiode betales forholdsmæssigt kontingent fra den
1. i førstkommende måned. Kontingentopkrævningen skal udsendes 14 dage før og betales
inden de nævnte datoer.
d) Ved for sen indbetaling afkræves medlemmet et gebyr. Gebyrets størrelse fastsættes for et år
ad gangen på den ordinære generalforsamling.
e) Udover kontingentet afkræves medlemmerne kontingent (licens) til Dansk Taekwondo
Forbund for et år ad gangen.
f) Bestyrelsens medlemmer er kontingentfrie.
g) Bestyrelsen kan vælge at friholde instruktøre og ledere for kontingent hvis det vurderes at
den pågældendes indsats er væsentlig for foreningens arbejde. Det er dog en forudsætning at
bestyrelsen vurderer at de økonomiske forhold i foreningen tillader det.

§7. Udmeldelse/eksklusion
a) Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 dages
varsel og, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag,
hvorfra udmeldelsen har virkning.
b) Et medlem i kontingentrestance betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt
kontingent senest 1 måned efter, at der er rykket for det.
c) Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance kan optages på ny som medlem, før
vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
d) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer har stemt
for eksklusionen.
e) Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at
fremføre sit forsvar, og han kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den
førstkommende ordinære generalforsamling.
f) Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 20 % af
stemmebrettigede medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en
eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få,
meddelelse herom senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang
til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt
punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver at 1/3
stemmeberettede er til stede og at 2/3 stemmer for eksklusionen.

g) Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun
optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet
som ved beslutning om eksklusion.

§8. Æresmedlemmer
a) Personer, som gennem en årrække har ydet en fortjenstfuld indsats for Taekwondo i Thisted,
kan udnævnes som æresmedlemmer i Thisted Taekwondo Do-Jang Sun-Do. Indstillingen
som kan foretages af medlemmer i klubben skal indeholde oplysninger om den pågældende
og motivering for indstillingen. Indstillingen skal gives til bestyrelsen senest 4 uger før den
ordinære generalforsamling. Udnævnelsen foretages på den ordinære generalforsamling.
b) Et æresmedlem bør optræde udadtil som en ambassadør for klubben. Inadtil er det et
æresmedlems pligt at være med til at videreføre værdier, normer og traditioner.
c) Et æresmedlem kan lige som alle andre medlemmer miste sit medlemskab af klubben, hvis
vedkommende optræder i strid med klubbens værdier og taler ilde om klubben. Der gælder
de samme retningslinier som ved et almindeligt medlemsskab

§9. Ordinær generalforsamling
a) Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den
højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der
afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig
meddelelse til hvert enkelt medlem. Den udsendte indkaldelse indeholder dagsordenen.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i
hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på
dagsordenen.
b) Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, når de har været medlem af foreningen i
de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan
kun udøves ved personligt fremmøde. Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.
Medlemmer under 18 år har ingen direkte stemmeret, men kan repræsenteres af en forælder.
c) Aktive æresmedlemmer har stemmeret.

§10. Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Dirigenten konstaterer om mødet er lovlig indkaldt og hvor mange stemmeberettiget der er
til stede. Kassereren gør rede for antal stemmeberettigede.
3. Valg af referent.
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende
år.

6. Fastsættelse af kontingent samt rykkergebyr.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
8. Valg af formand på ulige år.
• Valg af kassererassistent på ulige år
• valg af bestyrelsesmedlem på ulige år
9. Valg af kasserer på lige år.
• Valg af næsteformand på lige år
10. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
11. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

§11. Generalforsamlingens ledelse
a) Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede
forhandlingerne. Dette punkt ledes af formanden.
b) Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. Dirigenten
bestemmer afstemningsmåden, alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
c) Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 5 nævnte medlemmer, samt hvem bestyrelsen
har inviteret.
d) Stemmeberettiget medlem kan dog begære at en afstemning foregår skriftligt.
e) Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af
forhandlingerne optages i det omfang dirigenten finder det nødvendigt.

§12. Ekstraordinær generalforsamling
a) Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til
bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at
begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes
behandlet.
b) Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 9.
§13. Bestyrelse - sammensætning og valg
a) Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De
vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
b) Bestyrelsen består af 5 personer (se dagsorden ift. roller). Alle bestyrelsesmedlemmer
vælges for 2 år. Suppleanter, Revisor og Revisorsuppleanter vælges for 1 år.
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant skal være fyldt 18 år.
c) Bestyrelsen mødes senest 14 dage efter generalforsamling og udarbejder en årsplan der går
til næste generalforsamling. Ansvaret for diverse arbejdsopgaver fordeles herefter imellem
bestyrelsens medlemmer.

d) Medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen, såfremt de er medlemmer af bestyrelser i fonde,
selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til klubben eller
kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til klubben samt advokater, revisorer og lignende
rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber foreninger eller andre virksomheder, der udlejer
lokaler m.m. til klubben, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m., der udlejes til
klubben samt ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.
§ 14. Bestyrelse – konstituering, tegningsret og hæftelse.
a) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange
årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
kræver det. Forud for hvert bestyrelsesmøde udsendes indkaldelse med angivelse af
dagsorden.
b) Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 er til stede, og når formanden eller
næstformanden er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.
c) I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger
føres et referat, som underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Referatet lægges
på foreningens hjemmeside.
d) Foreningen tegnes af formanden. Ved større økonomiske dispositioner tegnes foreningen af
formanden og kassereren i forening. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom, tegnes foreningen af formanden, kassereren og næstformanden i
forening.Undtagelser herfor:
Ved arrangementer kan foreningen tegnes af et af bestyrelsen udpeget medlem.
Ved køb og salg af udstyr kan foreningen tegnes af et af bestyrelsen udpeget medlem.
Ved daglig drift tegnes af formanden eller kassereren
e) Bestyrelsens medlemmer eller klubbens øvrige medlemmer kan ved dispositioner i klubben
aldrig hæfte med mere end klubbens til enhver tid værende formue jfr. dog nedenstående.

§ 15. Budget, regnskab og registrering.
a) Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
b) Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
c) Bestyrelsen skal inden 3 uger før generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det
foregående år og status pr. 31. december til revision. Driftsregnskab og status forelægges
den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med
revisionspåtegning. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
d) Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside.
Bestyrelsen er forpligtet til at føre en fortegnelse over klubbens medlemmer og til enhver tid

at kunne fremvise en sådan.

§ 16. Revision.
a) Revisorerne skal hvert år i god tid forud for den ordinære generalforsamling gennemgå det
samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med
revisionspåtegning.
b) Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
c) De valgte revisorer må ikke være medlemmer af bestyrelsen eller have familiemæssige
relationer af nogen art til denne.

§ 17. Vedtægtsændringer.
a) Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne
stemmer er for forslaget, er dette, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er
til stede, vedtaget.
b) Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Thisted Kommune og DTaF, før de er
gyldige, for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav.

§ 18. Foreningens opløsning.
a) Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst
halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets
vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal
på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling,
hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
b) På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes
med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Dette sker dog ved simpel
stemmeflerhed.
c) I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til formål der
fremmer Taekwondo.

