Vedtægter for Gilleleje Karate Klub
§1
Navn og hjemsted
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.

Foreningens navn er Gilleleje Karate Klub
Foreningens hjemsted er Gilleleje Kommune, Idrætsvej 4, 3250 Gilleleje.
Foreningens postadresse er Formandens privatadresse.
§2
Foreningens formål

Stk. 1.

Foreningens formål er at fremme interessen for karate samt at dyrke karate på
amatørplan. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som
tilslutter sig foreningens formål.
§3
Foreningens medlemskab af organisationer

Stk. 1.
Stk. 2.

Foreningen er medlem af Japan Karate Shoto-Renmei, forkortet JKS.
Foreningen er medlem af Dansk Karate Forbund, forkortet DKF.
§4
Medlemsskab og kontingent

Stk. 1.

Stk. 2.
Stk. 3.

Stk. 4.
Stk. 5.

Som medlemmer kan optages enhver, som efter skriftlig anmodning udtrykker
ønske herom. Bestyrelsen skal godkende optagelsen. Optagelse af umyndige
medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge. Indmeldelsen er bindende i 3
måneder.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen. Kontingent
opkræves kvartalsvist forud.
Bestemmelser om restance, udmeldelse og eksklusion af medlemmer: Ved restance hos et medlem udelukkes dette fra træning og graduering. Ved restance
på over 3 måneder ekskluderes medlemmet. Eventuelt indbetalt kontingent vil
ikke blive udbetalt. Udmeldelse kan ske til kassereren med en måneds varsel til
den 1. i måneden. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem, der i
eller uden for klubben skønnes at have udvist usømmelig eller usportslig optræden ved at misbruge sin viden om karate eller overtrådt amatørbestemmelserne. Ved eksklusion gives anbefalet skrivelse 14 dages frist til at anke sagen
til JKS. Ordensudvalget i JKS træffer afgørelse, der er endelig.
Æresmedlemskab kan opnås af medlemmer, der i særlig grad har støttet klubben og dens virke. Bestyrelsen træffer beslutninger herom. Æresmedlemmer er
fritaget for kontingent.
Instruktører og deres nærmeste familie er fritaget for kontingent.

§5
Generalforsamling
Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

Stk. 5.

Stk. 6.
Stk. 7.
Stk. 8.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned og indkaldes med
mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der har været
medlem i de seneste 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse. Der kan
kun stemmes ved personligt fremmøde. Afstemninger sker ved simpelt stemmeflertal. Ved vedtægtsændring kræves 2/3 flertal fra de fremmødte medlemmer.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og næste års budget.
4. Indkomne forslag.
5. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7. Evt.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og
skal indkaldes inden en måned, når mindst 1/3 medlemmer eller 1/3 af bestyrelsen skriftligt stiller krav herom.
§6
Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.
Stk. 5.
Stk. 6.
Stk. 7.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.
Formand, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. Formand og
sekretær for 2 år ad gangen og bestyrelsesmedlemmer for 1 år ad gangen.
Næstformand og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.
Næstformand og kasserer for 2 år ad gangen og bestyrelsesmedlemmer for 1 år
ad gangen.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter
og generalforsamlingens beslutninger.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig med mindst halvdelen af medlemmerne tilstede.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger - i dennes forfald næstformanden.

Stk. 8.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
§7
Bælteprøver

Stk. 1.

Aflæggelse af bælteprøver sker i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, der er i den organisation, hvor Gilleleje Karate Klub er tilsluttet samt efter
indstilling fra instruktør med hensyntagen til medlemmets flid og dygtighed.
§8
Regnskab og revision

Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

Foreningens midler og formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december
Regnskab bekendtgøres senest 10 dage før generalforsamlingen
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
§9
Tegningsregler

Stk. 1.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
§ 10
Hæftelse

Stk. 1.
Stk. 2.
Stk. 3

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse med mindre betalingskravet er opstået ved retsstridig handling.
Der er tegnet særskilt bestyrelsesforsikring.
§ 11
Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af
de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 12
Opløsning

Stk. 1.

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue og ejendele en
fond oprettet i den anledning og med samme formål som foreningen. Fondsbestyrelsen udgøres af foreningens per opløsningsdatoen afgående bestyrelse.

Vedtagelse
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14/6 2019.

Dirigentens navn og underskrift			

Formandens navn og underskrift

Den på generalforsamlingens siddende bestyrelse:

Formand, Jørgen Wede					

Næstformand, Henrik Lorentsen

Sekretær, Ronny Olsen					

Kasserer, Helle Asmussen

Bestyrelsesmedlem, John Asmussen			

Bestyrelsesmedlem, Daniel Olsen

