Vedtægter for Ringsted Taekwondo Klub

§ 1.

Klubbens navn er ”Ringsted Taekwondo Klub med tilhørsnavn ”Kwan
Chang”. Klubben er hjemmehørende i Ringsted kommune og medlem af
Ringsted Idrætsunion (RIU) og Dansk Taekwondo Forbund. (DTaF)

§ 2.

Klubbens formål er at dyrke den af Dansk Taekwondo Forbund godkendte
idrætsgren med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at
udbrede kendskab til denne idræt.

§ 3.

§ 4.

stk. 1.

Medlemskab i klubben kan opnås af enhver person, der er fyldt 5 år og
ikke straffet for nogen i den offentlige mening voldelig handling.

stk.2.

Indmeldelse skal foretages på den af klubbens anviste måde.

stk. 3.

Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke af forældre eller
værge.

stk.4.

Ethvert medlem skal ved indmeldelsen gøres bekendt med klubbens
vedtægter, klubregler samt træningstider

stk. 1.

Udmeldelse af klubben skal foretages med en måneds varsel til udgangen af
en kontingentperiode til formanden på

formand@ringsted-taekwondo.dk

§ 5.

§ 6.

stk. 2.

I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske
mellemværende med klubben afvikles.

stk. 1.

Bestyrelsen kan udelukke en person, der i eller udenfor klubben
skønnes at have vist usømmelig eller usportslig optræden.

stk. 2.

Træneren kan nægte en person deltagelse i træning, såfremt denne efter
trænerens skøn har udvist en sådan usømmelig eller usportslig optræden
under eller i forbindelse med træningen. Ved det første efterfølgende
bestyrelsesmøde tages emnet herefter op til debat.

stk. 1.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

stk. 2.

Medlemmer skal betale kontingent på den af klubbens anviste måde og skal
være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

stk. 3.

Kontingentrestance: Kontingentrestance efter 3 måneder medfører
udmeldelse af klubben. Dog skal der udsendes to rykkere inden.

stk. 4.

Passive medlemmer kan optages mod en fast årlig betaling fastsat af
bestyrelsen.

stk. 5.

Passive medlemmer kan deltage i samtlige af klubbens aktiviteter, dog ikke i
den daglige træning eller i stævner og lignende. Passive medlemmer skal have
haft 6 måneders tilknytning til klubben, før der kan opnås stemmeret til
generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

stk. 6.

Faste trænere er kontingentfrie. Licens til faste trænere bliver betalt af
klubben.

.

§ 7.

stk. 2.

stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i januar måned.
Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel ved ophæng i klubben,
klubbens hjemmeside og på andre klubrelevante medier.
Årsregnskabet fremlægges på den årlige generalforsamling.

stk. 3.
Stemmeret har alle klubbens medlemmer, der ikke er i
kontingentrestance.
Der kan ikke bruges fuldmagter til en generalforsamling. Forældre kan
stemme på deres børns vegne, uden at børnene er til stede ved
generalforsamlingen.
Der kan brevstemmes om alle forslag, som er fremlagt. Brevstemmer skal
være formanden i hænde senest 2 timer før start på generalforsamling.
Stk. 4.

stk. 5.

stk. 6.

En lovligt indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Alle
afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, undtagen vedtægtsændringer,
hvor der kraves 2/3 flertal af fremmødte

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
 Valg af referent.
 Formandens beretning.
 Kassererens beretning.
 Behandling af indkomne forslag.
 Valg af bestyrelse og suppleant (iflg. § 8.).
 Valg af revisor (iflg. § 8. stk. 4.).
 Fremlæggelse af klubbens børnepolitik
 Valg af faste udvalg.
 Fastsættelse af kontingent.
10. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage inden
generalforsamlingen (poststemplet dato) og skal offentliggøres i klubben.
Ændringsforslag, som bestyrelsen ønsker, at der skal stemmes om på
generalforsamlingen, skal offentliggøres i klubben sammen med indkaldelsen
til generalforsamlingen.

stk. 7.

§ 8.

stk. 1.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen ønsker det,
eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsender motiveret begæring
herom. Om indkaldelsesmøde gælder bestemmelserne stk. 1. Dagsorden
udarbejdes og skal følge indkaldelsen.
Klubben ledes af den lovligt valgte bestyrelse på fem medlemmer.
Bestyrelsen består af:
1. Formand vælges af generalforsamlingen for to år, ulige år
2. Kasserer vælges af generalforsamlingen for to år, lige år
3. Tre bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for et år

I tilfælde af mangel på specifikke bestyrelsesmedlemskandidater til generalforsamlingen,
fordeler den valgte bestyrelse selv posterne indbyrdes.

stk. 2.

Formanden og kassereren skal være myndige (P.t. mindst 18 År).

stk. 3

Bestyrelsen fordeler på sit konstituerende møde, de forskellige
ansvarsområder.

stk. 4

Yderligere vælges hvert år minimum en suppleant og en revisor. Revisor må
ikke tilhøre bestyrelsen.

stk. 5.

Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle anliggender. Bestyrelsesmøde afholdes
efter behov, dog mindst fem gange om året.

§ 9.

stk. 6.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal.

stk. 1.

Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12.

stk. 2.

Regnskab og budget fremlægges på generalforsamlingen.

stk. 3.

Klubbens revisor skal revidere regnskabet inden fremlæggelsen
på generalforsamlingen.

stk. 4.

Klubbens formue skal indsættes i et pengeinstitut.

stk. 5.

Beløb over et bestemt beløb, hvis størrelse til enhver tid fastsættes af
bestyrelsen, kan kun hæves med skriftligt samtykke af bestyrelsen.

stk. 6.

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og
netbank til foreningens bank-/giro-konti hver for sig.

§10.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til specielle opgaver, f.eks. til tilrettelæggelse
af stævner m.m.

§ 11.

Tilskud kan ydes medlemmer ved deltagelse i kurser, træningslejre og stævner
samt repræsentation ved arrangementer, kongresser og lignende efter
klubbens økonomi.

§ 12.

Klubben må og kan ikke stifte gæld ved lån eller lignende.

§ 13.

Indtægter for afholdte arrangementer og lignende skal bruges til almennyttige
formål indenfor Ringsted Taekwondo Klub.

§ 14.

§ 15

stk. 1. Klubben kan ikke opløses, med mindre 2/3 af medlemmerne
stemmer herfor på lovligt indkaldt generalforsamling og med angivelse af
dagsorden.
stk. 2.

Såfremt der ikke møder et beslutningsdygtigt antal medlemmer op til
denne, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, der uanset
antallet af fremmødte kan træffe beslutning om klubbens opløsning.

Stk. 3.

I tilfælde af klubbens ophør skal eventuelle overskud bruges til
almennyttige formål.

stk. 1

Et medlem der bliver dømt for vold, grov gadeuorden, handel med
narkotika, legemsbeskadigelse eller lignende, kan udelukkes for en
tidsbegrænset periode eller ekskluderes permanent fra al Taekwondo
aktivitet, herunder alle tillidsposter i Ringsted Taekwondo Klub.

Stk. 2

I særlige grove eller gentagne tilfælde anvendes permanent
eksklusion.

Stk. 3

Indmeldelse/optagelse af et nyt medlem i Ringsted Taekwondo Klub kan
nægtes, såfremt det optagelsessøgende medlem er dømt for en af de i stk. 1
nævnte lovovertrædelser

Stk. 4

I forbindelse med vurderinger i relation til voldsdomme mv. kan klubben
forlange at få en kopi af medlemmets straffeattest.

Stk. 5

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt medlemmet
modarbejder klubbens love. Det samme gælder, hvis medlemmet optræder
usømmeligt, udøver klubskadelig virksomhed eller på særlig grov måde
har tilsidesat sine medlemspligter.

Stk. 6

Det, at et medlem i al almindelighed er kritisk i forhold til klubbens
dispositioner, kan ikke i sig selv danne grundlag for at idømme udelukkelse
eller eksklusion.

Stk.7

Medlemmet skal have mulighed for at få foretræde for klubbens bestyrelse,
inden der træffes beslutning, og skal på forhånd orienteres om baggrunden for
overvejelserne om udelukkelse eller eksklusion.

Stk.8

Medlemmet har efter eget ønske krav på at få afprøvet beslutningen på en
generalforsamling, hvor en afgørelse kræver samme majoritet som ved
ændring af klubbens vedtægter.

Stk.9

§ 16. Stk. 1.

Stk. 2.
andre

Afgørelser angående udelukkelse eller eksklusion truffet af klubbens
bestyrelse kan ankes til DTaFs Ordensudvalg.

Bestyrelsen udarbejder og godkender klubbens børnepolitik. Børnepolitikken
skal fremlægges på klubbens ordinære generalforsamling.
Klubbens børnepolitik skal kunne ses på klubbens hjemmeside og på
relevante medier.

stk. 3.

Der skal indhentes børneattester på alle trænere og bestyrelsesmedlemmer over
15 år, en gang om året

Vedtægter er med ændringer,
vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 24. august 2006.
Ændret på den ordinære generalforsamling 21. februar 2007.
Ændret på den ordinære generalforsamling
5. Februar 2008
Ændret på den ekstraordinære generalforsamling 24. februar 2016

