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1.
§ 1

Klubbens navn er Risskov Taekwondo klub Chung Moo (Herefter "Klubben"). Klubben har
hjemsted i Aarhus Kommune.

§ 2

Klubbens formål er at opøve sine medlemmer i Taekwondo.

§ 3

Klubben er medlem af DTaF (Dansk Taekwondo Forbund) og Choi’s venner (CV) .

MEDLEMSKREDSEN

2.
§ 4

Som medlemmer i Klubben kan optages enhver uberygtet person, der er fyldt 5 år. Personer, der har været straffet for vold, legemskrænkelse eller grov gadeuorden, kan Ikke optages.
stk. 2. Medlemmer, der gør sig skyldig i ovenstående, kan ekskluderes ved bestyrelsens be-

slutning.
§ 5

Alle Klubbens aktive medlemmer skal have gyldigt medlemskab af DTaF samt CV.

§ 6

Bestyrelsen er bemyndiget til, på medlemmernes vegne, at indmelde disse i DTaF og CV.
stk. 2. DTaF er øverste taekwondomyndighed i Danmark.

§ 7

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfri, og som har adgang til
Klubbens sammenkomster og nyder samme rettigheder som Klubbens øvrige medlemmer.
stk. 2. Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, der har bidraget til Klubbens udvik-

ling efter bestyrelsens konkrete vurdering.
§ 8

Medlemmer, der står i kontingentrestance, har ikke krav på Klubbens faciliteter og kan ikke
indstilles til graduering. Et medlem af bestyrelsen har ret til, til enhver tid, at slette medlemmer fra medlemsfortegnelsen, der på trods af advarsel fortsat står i kontingentrestance.
Genoptagelse af medlemsskabet kan kun ske ved betaling af restance.
stk. 2. Særlige forhold behandles af bestyrelsen.

§ 9

Personer, der ønsker at sponsorere klubben med et beløb efter nærmere aftale, vil opnå en
række sponsorfordele, som defineres nærmere i en af Klubben udarbejdet sponsorkontrakt .
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3.

BESTYRELSEN

§ 10 Bestyrelsen skal bestå af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær, en børne-

udvalgsformand og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer, eller formanden og 2

øvrige medlemmer, er til stede.
stk. 3. Kassereren må ikke ligge inde med større kassebeholdning end kr. 500. Oversky-

dende beløb indsættes i banken. Udtræk på bankbogen kan kun foretages med kassererens
underskrift.
stk. 4. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemme-

lighed er formandens stemme udslagsgivende.
stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af Klubben og fyldt 18 år.
§ 11 Klubbens interesser ud- og indadtil varetages af bestyrelsen, som tilmed skal påse, at

Klubbens formål og retningslinjer overholdes, således at medlemmerne får den bedst mulige
træning og instruktion inden for de givne økonomiske rammer.
stk. 2. Bestyrelsen udpeger en cheftræner, der skal forestå den daglige sportslige ledelse af

Klubben, herunder udpegningen af øvrige trænere og hjælpetrænere.
§ 12

Kontingent og andre finansielle ydelser fastsættes af bestyrelsen.

§ 13 Formanden eller en træner kan med øjeblikkelig varsel udelukke et medlem fra Klubben.

Udelukkelsen kan dog skriftligt indankes for bestyrelsen senest 14 dage herefter.
4.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 14 Generalforsamlingen er Klubbens øverste myndighed og er altid beslutningsdygtig.
§ 15 Generalforsamling afholdes mindst én gang om året.
stk. 2. Indvarsling med foreløbig dagsorden skal ske med 14 dages varsel.
stk. 3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8

dage inden generalforsamlingens afholdelse.
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stk. 4. Klubmedlemmer, der ønsker at blive valgt til bestyrelsen, skal senest 8 dage før ge-

neralforsamlingens afholdelse skriftligt meddele formanden deres kandidatur.
stk. 5. Bestyrelsen skal senest 6 dage før afholdelse af generalforsamlingen offentliggøre

den endelige dagsorden til gennemsyn for Klubbens medlemmer.
stk. 6. Såfremt der er forfald blandt kandidater til en given bestyrelsespost, og der ikke er

andre rettidigt opstillede kandidater, kan der dog vælges en ny kandidat blandt de til stedeværende på generalforsamlingen.
§ 16 Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog vedtages lovændringer med 2/3 flertal

af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
§ 17 Alle Klubbens fremmødte medlemmer har én stemme på generalforsamlingen.
§ 18 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når mindst 1/3 af Klubbens med-

lemmer skriftligt fremsender anmodning herom.
§ 19 Beslutninger truffet på generalforsamlingen kan ikke indankes for domstolene.
§ 20 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen.
stk. 2. På lige år angiver generalforsamlingens dagsorden: Valg af formand og 3

bestyrelsesmedlemmer. På ulige år angiver generalforsamlingens dagsorden: Valg af næstformand samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
stk. 3. Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsessuppleanterne væl-

ges for 1 år ad gangen.
stk. 4. Generalforsamlingen vælger 2 revisorerer og ditto suppleanter, som forinden næst-

kommende generalforsamling har til ansvar at gennemse årsregnskabet i samarbejde med
kassereren.
stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen med

en kasserer, en sekretær og en børneudvalgsformand.
§ 21 Fast dagsorden til den ordinære generalforsamling:

1) Valg af dirigent.
2) Formanden aflægger beretning.
3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4) Valg af bestyrelse, jf. § 20, stk.2.
5) Valg af bestyrelsessuppleanter, jf. § 20, stk. 3.
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6) Valg af 2 revisorer og ditto suppleanter. jf. § 20, stk. 4.
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Eventuelt.
5.

ANDRE BESTEMMELSER

§ 22 Ansøgning om graduering indleveres til træneren til godkendelse mindst 1 uge før

gradueringen. Træneren kan afslå ansøgningen efter personlig vurdering i forhold til indstilling til graduering.
§ 23 Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på Klubbens midler.
§ 24 Udmeldelse af Klubben sker ved skriftlig henvendelse til formanden. Udmeldelsen har virk-

ning fra udløbet af den allerede indbetalte kontingentperiode. Allerede indbetalt kontingent
refunderes ikke ved udmeldelse.
§ 25 Klubben er ikke ansvarlig for skader, som pådrages udenfor og under træningen.
§ 26 Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12.
§ 27 Opløsning af Klubben kan kun ske på generalforsamlingen, og kun hv is mindre end 8 med-

lemmer ønsker at fortsætte.
stk. 2. Eventuel kapital skal efter generalforsamlingens anvisning anvendes til folkeoply-

sende arbejde.
§ 28 For at synliggøre Klubbens holdninger og værdier er Klubben forpligtiget til løbende at have

udfærdiget en række politiker – herunder en særskilt børnepolitik.
stk. 2. De enkelte politiker udfærdiges og godkendes af bestyrelsen.
stk. 3. De enkelte politiker offentliggøres på Klubbens hjemmeside.

Nærværende vedtægter er senest ændret med beslutning fra generalforsamlingen 2005, 2008 og 2014.
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