§ 1:

Foreningens navn
Foreningens navn er Nørrebro Taekwondo Klub, med det koreanske tilnavn Son Bong Sae Sim, og
er hjemmehørende i Københavns Kommune.

§ 2:

Foreningens formål
Foreningens formål er at udvikle og forbedre kunsten Taekwondo.

§ 3:

Forbundsmedlemsskab
Foreningen er medlem af Dansk Taekwondo Forbund.

§ 4:
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§ 5:
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§ 6:
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§ 7:

Trænerpanel
Til understøttelse af foreningens formål, udpeger bestyrelsen et trænerpanel. Trænerpanelet udgøres
af to dangraduerede med hver mindst 2 års anciennitet i klubben.
Trænerpanelet udarbejder en trænings/udviklingsplan som forelægges
bestyrelsen.
Optagelse af medlemmer
Som medlemmer kan foreningen optage enhver, der ønsker medlemskab, og som er fyldt 4 år.
Optagelse af umyndige medlemmer kan kun finde sted med forældres eller værges samtykke.
Som medlem af foreningen skal man efterleve Dansk Taekwondo Forbunds love.
Støttemedlemmer kan optages i klubben. Bestemmelser vedrørende medlemmer gælder også
støttemedlemmer, dog har støttemedlemmer ingen stemmeret på generalforsamlingen og er ikke
valgbare til bestyrelsen.
Kontingent
Kontingentet og dettes forfaldsdato fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentforhøjelse vil blive varslet 3 måneder før ikrafttræden.
Gebyr for indmeldelse fastsættes af bestyrelsen.
Udmeldelse
Udmelding skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Eventuelt forudbetalt kontingent
refunderes ikke.
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Eksklusion af medlemmer
Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt. Dette
inkluderer, men er ikke beregnet til, hvis et medlem har været i kontingentrestance i mere end 1
måned.
En træner kan til enhver tid udelukke et medlem fra en igangværende træning samt give et medlem
karantæne fra al træning i op til 1 måned.
Bliver et medlem ekskluderet eller får karantæne, har vedkommende ret til en skriftlig begrundelse.
Generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som herværende vedtægter foreskriver, den
højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og varsling sker senest 1 måned før
generalforsamlingen ved opslag i klubben. Samtidig med varsling skal opslag oplyse om hvem der
genopstiller til tillidsposter. Dagsorden bekendtgøres ved opslag i klubben senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Alle skriftlige forslag, herunder opstilling til tillidsposter, der er afleveret til bestyrelsen senest 15
dage før generalforsamlingens afholdelse optages på dagsordenen.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har opnået mindst 7.
kup, og ikke er i kontingentrestance, samt har mindst 18 måneders anciennitet i klubben.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.
Kun generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer.

§ 10:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter
A. Valg af dirigent
B. Valg af referent
C. Bestyrelsens beretning
D. Forelæggelse af regnskab samt budget
E. Godkendelse af handlingsplan/retningslinier for bestyrelsen
F. Behandling af indkomne forslag
G. Valg af bestyrelse
H. Valg af intern revisor
I. Eventuelt
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Generalforsamlingens gennemførelse
Dirigenten valgt under dagsordenens punkt A må ikke være medlem af bestyrelsen.
Indtil punkt A på dagsordenen er færdigbehandlet, leder formanden eller næstformanden
generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jvf. § 17 og § 18
Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Såfremt et tilstedeværende, stemmeberettiget medlem
anmoder herom skal afstemning dog ske skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
A) En generalforsamling eller
B) et flertal af bestyrelsens medlemmer eller
C) 50 % af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det skriftligt med angivelse af dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat
overfor bestyrelsen.
Indkaldelsen bekendtgøres i brev til medlemmerne med mindst 8 dages varsel.
Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Kun
bestyrelsen eller personer bemyndiget af bestyrelsen hertil, kan disponere på foreningens vegne.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt tre menige
medlemmer. Bestyrelsens individuelle medlemmer vælges for to år ad gangen af den ordinære eller
den ekstraordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsens medlemmer vælges efter følgende retningslinier:
a) I lige årstal: Formanden, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
b) I ulige årstal: Kassereren, 2 bestyrelsesmedlemmer, og 1 suppleant
Formand og kasserer vælges ved særlig afstemning.
Valgbar til bestyrelsen er alle, der er personligt myndige.
Bestyrelsens konstitution og arbejde
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med en næstformand og en
sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er til stede, heriblandt
enten formanden eller næstformanden.
Over bestyrelsens handlinger føres protokol.
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer.
I alle sager, hvor der indgår salg, køb eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af
formanden, næstformanden og kassereren i forening.
Bestyrelsen nedsætter og opløser udvalg efter behov.
Regnskaber
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år til en registreret
revisor.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling, forsynet med revisors
påtegning.

stk. 4.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens stemmeberettigede medlemmer senest 8
dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 16:

Ekstern revisor
En registreret revisor skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er
tilstede.

§ 17:

Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer
er for ændringsforslaget.

§ 18:

Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når mindst ¾ af foreningens stemmeberettigede
medlemmer på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer for en opløsning.
I tilfælde af foreningens opløsning skal først eventuelle udeståender dækkes. Derefter skal en
eventuel restformue anvendes til taekwondo idrætslige formål i henhold til foreningens
formålsparagraf (§ 2).

Sidste ændring er foretaget på Ordinær Generalforsamling afholdt onsdag den 13.maj 2009

