Vedtægter for Aabenraa Karate Klub

§1.

FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Aabenraa Karate Klub.
Dens hjemsted er Aabenraa kommune.

§2.

FORENINGENS FORMÅL.
Aabenraa Karate Klubs formål er, at optræne den enkelte i karate.

§3.

OPTAGELSE AF MEDLEMMER.
Der kan optages medlemmer fra det fyldte 5. år i Aabenraa Karate Klub.
Passive medlemmer findes.

§4.

KONTINGENT.
Foreningens kontingent vedtages på den ordinære generalforsamling, og gælder
for et år ad gangen.
Kontingent opkræves normalvis for 6 mdr. ad gangen.

§5.

UDMELDELSE – EKSKLUSION.
En udmeldelse skal ske skriftlig til foreningens kasserer.
Hvis et medlem kommer i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel
ekskludere vedkommende, og vedkommende kan først igen optages som medlem efter at
restancen er betalt.
Hvis særlige forhold er gældende, kan bestyrelsen med mindst 2/3 flertal ekskludere et
medlem.

§6.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i marts mdr.
Indkaldelse samt bekendtgørelse af dagsorden skal ske med mindst 2 ugers varsel ved
opslag i klubbens lokaler og på klubbens hjemmeside.
Forslag der ønskes behandlet/vedtaget på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 1 uge før.

§7.

DAGSORDEN.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
3.
Forelæggelse af regnskab for det forgangne år.
4.
Fastlæggelse af kontingent.
5.
Behandling af indkomne forslag.
6.
Valg til bestyrelsen.
7.
Valg af minimum 1 revisor.
8.
Eventuelt.

§8.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Bestyrelsen kan til enhver tid, med 2 ugers varsel, indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, og SKAL indkalde, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer
skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.
I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er
modtaget af bestyrelsen.

§9.

GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemme flertal.
Hvis bare en stemmeberettiget ønsker det, skal der gennemføres skriftlig afstemning.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af
forhandlingerne kan optages.
Stemmeret samt adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer der ikke er i
kontingentrestance.
Adgang har også personer, der er særlig indbudt af bestyrelsen.
Afstemning kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

§10.

BESTYRELSE – VALG
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen udadtil.
Foreningen er forpligtiget over for bestyrelsens, på lovlig vis, vedtagne beslutninger.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt
formanden er til stede.
I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens handlinger føres et referat.
Bestyrelsen består af mindst 4 og højst 6 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på den
ordinære generalforsamling.
Valgbar er medlemmer der ikke er i kontingentrestance.
Genvalg kan finde sted.

§11.

KONSTITUERING.
Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 2 uger efter generalforsamlingen på et
bestyrelsesmøde. Her vælges formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§12.

REGNSKAB.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år, og status pr. 31.
dec. til revisoren.
Driftsregnskabet og status forelægges, forsynet med påtegning af revisoren, til godkendelse
ved den ordinære generalforsamling.

§13.

REVISION.
På den ordinære generalforsamling, vælges for et år ad gangen mindst 1 og højst 2 kritiske
revisorer. – Genvalg kan finde sted.
Revisorerne skal hvert år, senest i februar mdr., gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede.
Hver af revisorerne har til enhver tid krav på at efterse regnskab og beholdninger.

§14.

INSTRUKTØRER.
Chefinstruktøren i Aabenraa Karate Klub har kompetencen og ansvaret for den daglige
undervisning.
Chefinstruktøren og instruktører ansættes af bestyrelsen.

§15.

FORENINGENS OPHÆVELSE.
Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling med kun dette ene formål på dagsorden.
Til denne beslutning kræves at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede
medlemmer er til stede. Hvis ikke dette kan opfyldes, kan der senest 2 uger efter indkaldes på
ny, og her kan beslutningen så tages, hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
På denne generalforsamling skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske
med foreningens formue og aktiver.

Ændret på generalforsamlingen den 16.3.1995
Ændret på generalforsamlingen den 20.3.2013

