Love for Aalborg Taekwondo Klub - Soo-Bak
§ 1.

Klubbens navn er Aalborg Taekwondo Klub, Soo-Bak.

§ 2.

Klubbens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 3.

Klubbens formål er at undervise i Taekwondo på motions- og konkurrencebasis.

§ 4.

Klubbens medlemspolitik.
Stk. 1.
Aalborg Taekwondo klub har en medlemspolitik herunder et specielt afsnit
om klubbens politik på børne- og ungeområdet.
stk. 2.
Aalborg Taekwondo Klubs medlemspolitik bliver gennemgået og i
nødvendigt omfang, revideret en gang hvert år af bestyrelsen, inden
generalforsamlingen.
Stk. 3.
Ved større ændringer i medlemspolitikken, fremlægges disse for
generalforsamlingen.

§ 5.

Klubben er medlem af Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) og herigennem medlem
afde overordnede organisationer, World Taekwondo Europe, World Taekwondo og
Danmarks Idrætsforbund

§ 6.

Betingelser for optagelse.
Stk. 1:
Som medlemmer kan optages personer i alderen over 5 år, såfremt der er
etableret hold der passer til den pågældende aldersgruppe.
Stk. 2:
Personer der har været straffet for vold, gadeuorden eller lignende kan
ikke optages i klubben. Bestyrelsen kan dog give dispensation.
Stk. 3:
Klubben hæfter ikke for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med
deltagelse i Taekwondo, i det den enkelte stiller op for egen risiko.

§ 7.

Æresmedlemmer.
Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfri, har gratis
adgang til klubbens arrangementer og i øvrigt nyder de samme rettigheder som
klubbens øvrige medlemmer.

§ 8.

Kontingent.
Stk. 1:
Klubkontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.
Stk. 2:
Bestyrelsesmedlemmer, æresmedlemmer og instruktører er kontingentfri.
Hjælpeinstruktører betaler halvt kontingent og udvalgsmedlemmer kan
gøres helt eller delvist kontingentfri.

§ 9.

Udmeldelse.
Stk. 1:
Til gyldig udmeldelse af klubben kræves, at den sker skriftligt til klubbens
kasserer, og at medlemmet har betalt sit kontingent frem til den dag
hvorfra udmeldelsen har virkning.

§ 10.

Eksklusion.
Stk. 1:
Når et medlem er i restance for mere end 2 mdr., kan bestyrelsen med
øjeblikkelig varsel ekskludere vedkommende. Genoptagelse kan kun ske
ved at betale et optagelsesgebyr.
Stk. 2:
Medlemmer, der gør sig skyldig i vold eller anden grov kriminalitet, eller
optræder illoyalt overfor klubben, kan med øjeblikkelig varsel ekskluderes
ved en bestyrelsesbeslutning.

§ 11.

Ledelse tegningsret og protokol.
Stk. 1:
Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen.
Stk. 2:
Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå gældsforpligtelser på tilsammen
60.000 kr.
Stk. 3:
Foreningen hæfter kun med sin formue, og der påhviler hverken
medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig forpligtelse,
ligesom ingen medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer kan kautionere for
klubbens forpligtelser.
Stk. 4:
Bestyrelsens beslutninger skal indføres i en protokol, og det enkelte
bestyrelsesmedlem har krav på at få indført, hvorledes han/hun har stemt i
den konkrete sag. Protokollen skal være til rådighed for revisorerne og den
efterfølgende bestyrelse.

§ 12.

Bestyrelsens sammensætning.
Stk. 1:
Bestyrelsen, der er valgt for 2 år ad gangen, består af formand,
næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2:
Formand og 1 medlem vælges i lige år. Kasserer og 2 medlemmer i ulige
år. Desuden vælges en 1. og en 2. suppleant samt to revisorer.
Stk. 3:
Næstformandsposten konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 4:
Genvalg kan finde sted.
Stk. 5:
Bestyrelsen er ulønnet.
Stk. 6:
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen,
heriblandt formand eller næstformand, er til stede.
Stk. 7:
Bestyrelsesformanden tegner klubben i alle forhold. Dette gælder også
indgåelse af gældsforpligtelser i henhold til § 11 stk. 2.

§ 13.

Generalforsamling, indkaldelse.
Stk. 1:
Den ordinære generalforsamling som afholdes en gang om året, inden
udgangen af marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved
skriftlig meddelelse eller opslag. Dagsorden bekendtgøres senest 4

dage før på tilsvarende måde.
Stk. 2:

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen. Forslagene skal optages i dagsordenen.

§ 14.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


Valg af dirigent.



Valg af referent.



Beretninger.
o

Bestyrelsen.

o

Instruktørudvalget

o

Andre udvalg.



Regnskabet forelægges.



Kontingent.



Indkomne forslag.



Valg af bestyrelse.



Valg af suppleanter og revisorer.



Eventuelt.

§ 15:

Stemmeret og valgbarhed.
Stk. 1:
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der ikke er i
kontingentrestance.
Stk. 2:
Forældre til et eller flere børn under 15 år, som ikke er i
kontingentrestance, har stemmeret med én stemme, uanset antal børn.
Stk. 3:
Alle aktive og passive medlemmer over 16 år er valgbare til bestyrelsen.
Dog skal formand, næstformand, og kasserer være minimum 18 år.

§ 16.

Generalforsamlingens ledelse og beslutningsdygtighed.
Stk.1:
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af den
afgående bestyrelse, til at lede forhandlingerne.
Stk. 2:
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog
kræver vedtagelse af klublovændringer, at 2/3 af de fremmødte stemmer
for forslaget.
Stk. 3:
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af
mindst 2 stemmeberettigede medlemmer, valg og afstemning foregå
hemmeligt.
Stk. 4:
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et
referat optages. Protokollen underskrives af formanden og dirigenten.
Stk. 5:
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke
fremlægges på ny for den samme generalforsamling.

§ 17.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset
de fremmødtes antal.

§ 18.

§ 19.

Driftsregnskab.
Stk. 1:
Klubbens regnskabsår er den 1/1 - 31/12.
Stk. 2:
Driftsregnskabet forelægges, forsynet med revisorernes underskrift, den
ordinære generalforsamling til godkendelse.
Stk. 3:
Bestyrelsen skal senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse,
afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december i
regnskabsåret til revisorerne.
Stk. 4:
Revisorernes opgave er at gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede. Det reviderede regnskab forsynes med
påtegning.
Stk. 5:
Hver af revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og
beholdninger.
Klubbens beholdninger.
Stk. 1:
Kassereren må ikke ligge inde med større kontant beløb end 3000 kr.
Overskydende beløb indsættes i banken.

§ 20.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller
revisoren og skal indkaldes, når mindst halvdelen af klubbens aktive medlemmer
skriftligt forlanger dette med oplysning om, hvilket emne der ønskes behandlet.

§ 21.

Klubbens opløsning
Stk. 1:
Klubbens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særligt
indkaldt generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er
for forslaget.
Stk. 2:
Opnås et sådant flertal på generalforsamlingen, der efter stk. 1 ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen
kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.
Stk. 3:
På den opløsende generalforsamling skal der samtidig træffes
bestemmelse om foreningens formue. Herunder er simpelt stemmeflertal
tilstrækkeligt. Formuen skal ved opløsningen anvendes til almen nyttigt
formål.

Vedtaget på Aalborg Taekwondo Klubs stiftende generalforsamling 10. August 1981

Ændret:
26. oktober 1982
26. maj 1983
11. oktober 1983
20. november 1984
26. januar 1988
16. februar 1989
1. marts 1990
25. februar 1993
25. februar 1999
27. februar 2006
26. februar 2007
27. februar 2008
21. juni 2008

17. februar 2011
29. februar 2012
26. februar 2013
28. februar 2016
25. februar 2017
17. februar 2018
28. februar 2019

