Silkeborg Karateklubs
vedtægter

Revideret ved generalforsamling pr. 18. april 2017

Silkeborg Karateklub
§1 Foreningens navn er Silkeborg Karateklub. Dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Aikido
Silkeborg hører under Silkeborg Karateklub.

§2 Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke karate på motions-, selvforsvars- og konkurrenceplan, samt at udvikle medlemmerne i den japanske kampkunsts filosofi
og mentale udvikling.
§3 Karate: Er medlem af stilartsorganisationen Dansk Wadokai Karatedo og herigennem er
medlemmerne tilknyttet European Wadokai Federation og adgang til den officielle tekniske
kompetence og lovlige bælteprøver i Wado-ryu Karatedo.
Aikido: Er medlem af Danish Aikikai, samt Dansk Aikido Forbund og herigennem er medlemmerne tilknyttet Hombu Dojo Aikikai Foundation.

§4 Optagelsen af medlemmer

I foreningen kan der optages kvindelige såvel som mandlige medlemmer enten som aktive eller
som passive. Ikke myndige personer kan optages med forældre/værges skriftlige samtykke.
I foreningen kan der ikke optages personer, der har en voldsom eller en anden belastende
kriminel adfærd påført deres straffeattest.
Begæringen om optagelse sker gennem den af bestyrelsen udarbejdede indmeldelsesblanket.
Blanketten afleveres pr. mail til foreningens kasserer.
Personer som er ekskluderet af sidestillede foreninger kan ligeledes ikke optages i foreningen.

§5 Udmeldelse – Eksklusion

Gyldig udmeldelse skal ske pr. mail til kasserer med 14 dages varsel.
Foreningens medlemmer er til enhver tid underkastet foreningens vedtægter, samt respektive
organisationers regler og love.
Udviser et medlem en opførelse eller begår en handling, der i ånd som i handling strider i mod
foreningens love, sportens renomme eller imod nødværgerettens bestemmelser, kan bestyrelsen, efter at alle parter i sagen er hørt og har haft mulighed for at fremføre og vitterliggøre
deres bevægegrunde, ekskludere pågældende medlem af foreningen under ansvar over for
generalforsamlingen.
I mindre belastende tilfælde kan bestyrelsen meddele pågældende medlem karantæne.
I begge tilfælde kræves mindst 2/3 af bestyrelsens stemmer for. I tilfælde af eksklusion, har
pågældende ret til at denne afgørelse prøvet på generalforsamlingen, og har krav på at få
dennes afholdelse mindst 8 dage forinden, ligesom vedkommende har ret til at fremføre sine
synspunkter på generalforsamlingen.
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Spørgsmålet herom skal optages på dagsordenen som et særskilt punkt. Generalforsamlingens
beslutning herom kræver samme majoritet som ændring af foreningens love.
Er man ekskluderet ved en generalforsamlings beslutning, kan man kun optages igen som
medlem af foreningen via en ny generalforsamlings beslutning, hvortil kræves samme majoritet.

§6 Kontingent

Bestyrelsen fastsætter medlemskontingent for et år ad gangen.
Kontingentet betales forud for hver efterårs-og forårssæson.
Restance for en måned medfører udelukkelse fra deltagelse i træningen. Og restance for mere
end 3 måneder medfører udelukkelse fra foreningens aktiviteter. Bestyrelsen kan altid træffe
dispensatsive beslutninger, når et medlem anmoder herom under specielle forhold eller specielle forudsætninger retfærdiggør dette.

§7 Gradueringer

Stk. 1: Karategradueringer
1. Kyu-grader: Der skal til enhver tid afholdes gradueringer efter Dansk Wadokai Karatedo’s
regler og pensum for Kyu-grader. Dokumentation ang. Kyu-grader skal have DWK’s officielle
gradueringsstempel og følger DWK’s regler for gradueringsdokumentation.
2. Dan-grader: Der skal til enhver tid afholdes sortbælte-gradueringer efter DWK’s regler og
pensum for dan-grader.
Dokumentation ang. Dan-grader skal følge DWKs dan-kollegiums regler. Og foreningens bestyrelse skal til enhver tid sikre, at enhver sortbælte-bærer i foreningen opfylder disse regler og er
indehaver af sortbælte-licens fra All-Japan Karatedo og Wadokai og i øvrigt følger DWK’s regler
for sortbælte- dokumentation.
Stk. 2: Aikidogradueringer
Der skal til en hver tid afholdes gradueringer efter Danish Aikikai, som følger gradueringsregler
fra Hombu Dojo Aikikai Foundation.

§8 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter forskriver, foreningens
højeste myndighed i alle anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned, og skal indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel.
Dagorden bekendtgøres senest 8 dage før på tilsvarende måde. Forslag der ønskes optaget på
dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. Forslagene
skal optages på dagsordenen.
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Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 16 år og som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder før den ordinære generalforsamling, og som ikke er i kontingent
restance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Forældre/værge for medlemmer under 16 år, som har været medlem i mindst 3 måneder, har
stemmeret på generalforsamlingen.
Æresmedlemmer kan overvære generalforsamlingen uden stemmeret, men med taleret.

§9 Generalforsamlingens dagsorden og ledelse

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (herunder godkendelse/forkastelse)
3. Forlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Budget for det kommende år.
5. Støtteforeningens beretning.
6. Behandling af evt. indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse; Halvdelen på lige år – halvdelen på ulige år.
8. Valg af Suppleant til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer, 1 revisorsuppleant og 1 kasserer
10. Valg af medlemmer til faste eller midlertidige udvalg.
11. Eventuelt.
Generalforsamlingen vælger selv en dirigent – dog må pågældende ikke være medlem af bestyrelsen.
De af dirigenten trufne afgørelser skal efter forlangende af et stemmeberettiget medlem sættes
under afstemning.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog med undtagelse af
§5, stk.4+5 samt §14 og §15.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal begæring om skriftlig afstemning, afgivet af
et stemmeberettiget medlem, altid følges til valg ved tillidsposter, ligesom alle afstemninger om
eksklusion altid skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol eller offentliggøres i det skriftlige referat,
som er obligatorisk efter hver generalforsamling.
Dirigenten bestemmer omfanget af beslutningens indførelse i det obligatoriske referat.
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§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, og skal
indkaldes når mindst 25% af de stemmeberettigede forenings/klubmedlemmer skriftligt indgiver
begæring herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det/de emner der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder de samme bestemmelser som for ordinære generalforsamling.

§11 Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagende handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, (evt. kasserer hvis denne er ulønnet) og sekretær
samt minimum et menigt medlem eller flere, som vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Halvdelen (inkl. Bestyrelsessuppleant) er på valg på lige år og den anden halvdel er på
valg på ulige år. Genvalg kan finde sted.
Ved valg af ikke tilstedeværende kandidater, skal der foreligge skriftligt tilsagn. Ved stemmelighed
foretages omvalg og herefter lodtrækning. Alle medlemmer skal være myndige.

§12 Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med
næstformand og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen plus
et medlem er til stede. Dog skal formand eller næstformanden være til stede. Næstformanden
indtræder i formandens sted ved dennes frafald.
Der føres protokol ved hvert bestyrelsesmøde – udtræder et medlem i en valgperiode, træder suppleanten i hans/hendes sted og gælder kun til næste generalforsamling.
Bestyrelsen nedsætter selv de nødvendige udvalg.
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§13 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr 31/12 til
revisorerne.
Driftsregnskab og status skal forelægges den offentlige generalforsamling til godkendelse og skal
være påført revisorernes påtegninger.
Regnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant,
samt en kassér såfremt denne sidder uden for bestyrelsen
Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse at bilag, medlemsregnskaber og beholdninger er til stede og driftsregnskab og status forsynes med personlige
påtegning.
Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

§14 Tegningsregler og hæftelse

Stk 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst 1 yderligere bestyrelsesmedlem i forening, dog ved optagelse af lån, køb - salg eller pantsætning af fast ejendom samt
ved hjemtagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk 2 Salg/pantsætning kan kun finde sted efter godkendelse på foreningens general-forsamling.

§15 Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter kan kun ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af disse
afgivne stemmer er for forslaget.

§16 Klubbens opløsning

Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling (ekstraordinær). Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ a foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede – til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, hvor der ikke er mødt ½ af de stemmeberettigede
medlemmer, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning herom
skal træffes med3/4 af de fremmødte medlemmer – dog her uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Samtidig træffes beslutning om hvorledes de tilbageblevne
værdier efter al gæld er afviklet, skal anvendes.
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MÆRK MUSKLERNE SITRE
OG MÆRK GLÆDEN VED ET
PERFEKT SPARK

AIKIDO - FOR BALANCE OG
FOKUS I DIN HVERDAG

KARATE GIVER ENERGI OG
FOKUS I HVERDAGEN

LIVSKVALITET MED
EN AKTIV HVERDAG

AIKIDO - A WAY OF LIFE
THE ART OF PEACE

WORKOUT FOR
KROP OG SJÆL

KARATE ER KAMPSPORT,
GOD MOTION OG SELVFORSVAR
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