Vedtægter

Ballerup Kyokushin Karate
stiftet 9. april 2008

§ 1. Navn, organisationsform og tilhørsforhold
Stk. 1. Foreningens navn er Ballerup Kyokushin Karate.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ballerup kommune.
Stk. 3. Foreningen skal være medlem af Dansk Karate Union (DKU).
§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er.
•

at udbrede kendskabet til Kyokushin karate og selvforsvar samt fremme socialt
samvær mellem børn, unge og voksne

•

at dyrke stilarten Kyokushin efter organisationens principper, som idræt og deltage i
mesterskaber og konkurrencer i den størst mulige udstrækning

•

at styrke medlemmernes fysik og psykiske selvværd

•

at motivere og støtte den enkelte udøver i sin stillingtagen til ansvarlighed for egen
læring

•

at bidrage medlemmerne et miljø, hvor almen respekt, anerkendelse og
anstændighed er indiskutable værdier

•

at bidrage medlemmerne et miljø med plads til værdsættelse af den enkelte udøver.

§ 3. Medlemskab
Stk. 1. Som medlem kan foreningen optage enhver, der vil medvirke til fremme af
foreningens formål.
Stk. 2. Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse i foreningen.
Stk. 3. Et medlem kan blive ekskluderet fra foreningen, hvis et eller flere af nedenstående
punkter overtrædes:
•

medlemmet forbryder sig mod foreningens vedtægter

•

medlemmet bliver dømt for overtrædelse af straffeloven

•

medlemmet forbryder sig mod foreningens værdisæt, herunder
o instruktør har seksuelt samkvem med et medlem
o foreningens alkoholpolitik

Stk. 4. Ekskludering af et medlem kan være tidsbestemt eller livsvarigt.
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Stk. 5. Afgørelse om ekskludering træffes af bestyrelsen.
Stk. 6. Medlemmet kan inden for en frist på 4 uger fra ikrafttrædelsesdato, skriftligt gøre
indsigelse mod ekskluderingen. Bestyrelsen vil da mødes med kun et punkt på dagsorden:
•

Ekskludering af medlem

Stk. 7. Ekskludering fra foreningen vil blive meddelt til DKU.
§ 4. Foreningens myndigheder mv.
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Foreningens højeste myndighed imellem generalforsamlingerne er bestyrelsen.
Stk. 3. Det er en forudsætning for at fungere som chefinstruktør, instruktør eller instruktørassistent, at der foreligger en ren børneattest jf. BEK nr. 1024 af 23.10.2008.
§ 5. Generalforsamlingen
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.
Stk. 2. Generalforsamling indkaldes ved opslag i dojoen og på foreningens hjemmeside
samt ved bekendtgørelse efter træning med 1 måneds forudgående varsel.
Stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om dagsorden, tid og sted.
Stk. 4. Forslag, herunder forslag til kandidater, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Forslag til vedtægtsændringer, bestyrelseskandidater, dagsorden, revideret
regnskab samt bestyrelsens forslag til budget, skal være fremlagt mindst 7 dage før
generalforsamlingen, ved opslag i foreningens lokaler.
Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende
punkter.
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen årsberetning
3. Foreningens regnskab
4. Budget
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
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Stk. 7. Generalforsamlingen foretager valg af.
• Formand
• Kasserer
• 2 bestyrelsesmedlemmer
• 2 bestyrelsessuppleanter
• Revisor og revisorsuppleant
Formand og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige årstal. Kassereren og det andet
bestyrelsesmedlem er på valg i ulige årstal.
Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant opstilles og vælges særskilt, for 1 år
af gangen.
Revisor og revisorsuppleant kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Stk. 8. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Dog skal ændring af vedtægterne vedtages med stemmerne fra mindst 80 % af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Kun medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.
Stk. 9. Bestyrelsens beretning, samt det af kassereren opstillede regnskab og
bestyrelsens forslag til budget behandles, og godkendes.
Hvis beretning og/eller regnskab forkastes, træder bestyrelsen tilbage, og der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling mindst 14 dage efter med et punkt på dagsordenen:
•

Valg af bestyrelse

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes efter skriftligt forlangende af
60 % af foreningens medlemmer, med tydelig angivelse af det eller de forslag, der ønskes
behandlet.
Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling efter stk. 2 skal ske senest 14 dage
efter at skriftlig forlangende er indgivet til bestyrelsen, med tydelig angivelse af det eller de
forslag, der ønskes behandlet.
Såfremt 80 % eller flere af underskriverne på den skriftlige forlangende ikke er til stede,
bortfalder den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 4. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske i overensstemmelse § 5,
stk. 2 og 3.
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§ 7. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen opstilles og vælges på generalforsamlingen og består af:
•
•
•

Formand
Kasserer
2 bestyrelsesmedlemmer

Desuden er chefinstruktøren altid medlem af bestyrelsen.
Til bestyrelsen kan vælges ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
Stk. 2. Bestyrelsen kan omkonstituere sig selv i perioden mellem to generalforsamlinger.
Stk. 3. Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab.
Stk. 4. Bestyrelsen mødes mindst 5 gange årligt og efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne til stede.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Bestyrelsen skal.
•

varetage foreningens interesser i henhold til DKU

•

varetage at der trænes efter DKUs principper

•

varetage kontakter til offentlige myndigheder og medlemmer

•

påse at alle medlemmer har betalt kontingent

•

varetage foreningens økonomistyring

•

definere foreningens værdisæt

§ 8. Økonomi
Stk. 1. Foreningens økonomi baseres på kontingentindbetalinger fra medlemmer samt
bevillinger og tilskud fra stat, regioner og Ballerup Kommune.
Stk. 2. Foreningens medlemmer såvel som bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt
for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med
foreningens formue.
Stk. 3. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren er regnskabsansvarlig for
foreningens midler.
Stk. 4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
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Fastsættelsen af kontingent sker baseret på foreningens budget for året og foreningens
tilgængelige midler samt det planlagte aktivitetsniveau for året.
Stk. 5. Kontingent opkræves og indbetales efter kassererens anvisning.
Stk. 6. Revisoren skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det
samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede.
Stk. 7. Revisoren har til enhver tid adgang til uanmeldt at efterse bogføringen og
beholdningerne.
§ 9. Opløsning af foreningen
Stk. 1. Opløses foreningen, skal dette ske på en lovligt varslet ekstraordinær
generalforsamling med kun dette ene punkt på dagsordenen.
Stk. 2. I tilfælde af opløsning overgår alle foreningens nettoaktiver til Jiu-Jitsu klubben ”KI”
i Skovlunde.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 4. februar 2010
Dirigent

Tage Bergsbo
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