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Aalborg Karate Skole 
Foreningsvedtægter 
 
§ 1. Foreningens navn og hjemsted 
Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 
 
§ 2. Foreningens formål 
Foreningens formål er at udøve og udbrede kendskabet til karate og 
karaterelateret kampkunst - dels som sport og dels som selvforsvar. Denne 
udbredelse skal ske indenfor de af loven fastsatte rammer. 
 
§ 3. Medlemskab af organisation 
Foreningen er medlem af Dansk Karate Forbund, som er optaget i Dansk Idræts 
Forbund (DIF). Foreningen medlem af stilartsforbundet Wado Danmark (WDK). 
Foreningen er dertil medlem af Dansk Arbejderidræt (DAI). Lokalt er Foreningen 
medlem af Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg (SIFA). Foreningen og dens 
medlemmer er undergivet disse organisationers love og bestemmelser. 
 
§ 4. Optagelse af medlemmer 
Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage en-
hver, der er fyldt 15 år. Som aktivt eller passivt medlem af juniorafdelingen kan 
bestyrelsen optage enhver i alderen fra 5 år til og med 14 år. 
 
Stk. 1: Optagelse af umyndige medlemmer af Foreningen kræver samtykke fra 
forældre/værge. 
 
Stk. 2: Der kan i særlige tilfælde udpeges æresmedlemmer. Dette sker i givet 
fald på Foreningens ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer kan 
vederlagsfrit benytte klubbens træningsfaciliteter. Æresmedlemskaber bortfalder, 
hvis æresmedlemmet er medlem af eller på anden vis repræsenterer andre 
foreninger eller klubber, som bestyrelsen skønner, kan give anledning til 
interessekonflikter. 
 
Stk. 3: Passive medlemmer udpeges af klubbens bestyrelse. Ophævelse af 
passive medlemmer sorterer ikke under vedtægternes § 7 om eksklusion af 
medlemmer. 
 
Stk. 4: Familie til såvel junior som seniormedlem kan optages med et 
familiemedlemskab. Familiemedlemskab kræver almindelig indmeldelse. 
Familiemedlemskab giver adgang til alle klubbens faciliteter. 
 
§ 5. Udmeldelse  
Udmeldelse skal ske skriftligt til Kassereren med en måneds varsel til udgangen 
af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets 
eventuelle økonomiske mellemværender med Foreningen afvikles. Der ydes ikke 
refusion af betalt kontingent. 
 
§ 6. Kontingent 
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære general-
forsamling. Kontingentet opkræves halvårligt, hhv. i januar og i juli måned og 
skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. 
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Stk. 1: Kontingent og kontingentformer fastlægges og besluttes på 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 2: Arbejde som instruktør eller leder i én kontingentperiode giver såvel den 
indeværende som den følgende kontingentperiode fri. 
 
Stk. 3: Når et medlem er i kontingentrestance udover 2 måneder kan 
bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Et 
medlem kan dertil ikke stå i restance i mere end én kontingentperiode. Ingen, 
der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af 
Foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til Foreningen. 
 
§ 7. Eksklusion 
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt 
vedkommende handler til skade for Foreningen, eller såfremt vedkommende ikke 
opfylder sine medlemsforpligtelser eller ikke overholder de til enhver tid 
gældende vedtægter for Foreningen. 
  
Stk. 1: Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem, når særlige forhold 
giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 
af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Inden bestyrelsen 
træffer sin afgørelse skal vedkommende have haft lejlighed til at fremføre sit 
forsvar. Og vedkommende kan kræve at spørgsmålet om eksklusionen afgøres 
på den førstkommende generalforsamling. 
 
Stk. 2: Et medlem kan endvidere ekskluderes, når det efter forslag af mindst 1/3 
af Foreningens medlemmer vedtages på en generalforsamling. 
 
Stk. 3: I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en 
generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 
døgn, før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til 
denne, og krav på og ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal 
optages som et særskilt punkt på generalforsamlingens dagsorden. 
 
Stk. 4: Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver et kvalificeret 
flertal på 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. 
 
§ 8. Den ordinære generalforsamling 
Generalforsamlingen har, med de begrænsninger som disse vedtægter foreskriv-
er, den højeste myndighed i alle Foreningens anliggender. 
 
Stk. 1: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned. 
Varslingen skal ske senest 3 uger før afholdelsen ved enten en skriftlig medde-
lelse til medlemmerne eller ved opslag i Foreningens lokaler. Dagsordenen be-
kendtgøres senest 8 dage før afholdelsen på samme måde. 
 
Stk. 2: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Forslagene skal optages på 
dagsordenen. 
 
Stk. 3: Stemmeret har alle aktive senior medlemmer, der har været medlem af 
Foreningen i de seneste 3 måneder før afholdelsen, og som ikke er i 
kontingentrestance. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
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Stk. 4: Æresmedlemmer, støttemedlemmer og passive medlemmer kan uden 
stemmeret overvære generalforsamlingen. 
 
§ 9. Dagsordenen 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende 
punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet, budget for nye år 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
6. Valg af Formand (vælges på lige årstal) 
7. Valg af Kasserer (vælges på ulige årstal) 
8. Valg af den øvrige bestyrelse 
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
10. Valg af 1 Revisor samt 1 revisor-suppleant 
11. Valg af Udvalg 
12. Eventuelt 
 
§ 10. Generalforsamlingens ledelse m.v. 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrel-
sen, til at lede forhandlingerne. 
 
Stk. 1: Generalforsamlingens beslutninger om valg til bestyrelse træffes ved 
simpelt flertal. 
 
Stk. 2: Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Dog skal 
afstemning og valg foregå skriftligt, såfremt 1 af de stemmeberettigede 
medlemmer på generalforsamlingen begærer dette. 
 
Stk. 3: Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. 
 
Stk. 4: Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et 
referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer. 
 
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. 
Dertil skal bestyrelsen indkalde til en sådan, såfremt mindst 1/3 af Foreningens 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte til-
fælde skal denne generalforsamling afholdes senest 1 måned efter begæringen 
er fremsat for overfor bestyrelsen. Begæringen skal indeholde oplysninger om 
det emne, der ønskes behandlet. 
 
Stk. 1: Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder 
bestemmelserne i § 8, stk. 1. 
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§ 12. Foreningens ledelse 
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer: Formand, 
Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Stk. 1: Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, hvor henholdsvis 
Formand og Kasserer vælges for en 2-årig periode, sådan at Formanden er på 
valg i lige år, og Kassereren i ulige år. Menige bestyrelsesmedlemmer er på valg 
hvert år. 
 
Stk. 2: Der foretages kun kampvalg, hvis der er foreslået flere kandidater end de 
årlige ledige poster. Afstemningen bestemmes ved simpelt flertal. Genvalg kan 
finde sted. 
 
Stk. 3: Til bestyrelsen vælges tillige 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 
revisorsuppleant. For disse gælder samme regler som i stk. 1 og stk. 2. 
 
Stk. 4: Alle bestyrelseshverv er ulønnede. Dog oppebærer bestyrelsens 
medlemmer vederlagsfrit medlemskab af Foreningen. 
 
Stk. 5: Ejer eller udlejer af lokaler, hvori Foreningen har sine aktiviteter, kan ikke 
vælges til Foreningens bestyrelse eller udvalg. 
 
§ 13. Regnskab 
Regnskabsåret er 1.1 til 31.12. Efter regnskabsårets afslutning revideres 
regnskabet af den valgte revisor. Eventuelle revisionsbemærkninger påføres 
regnskabet. 
 
Stk. 1: Foreningens midler skal anbringes i bank, sparekasse eller værdipapirer 
efter bestyrelsens bestemmelser. 
 
§ 14. Repræsentation 
Foreningen tegnes af Formanden eller Kassereren i fællesskab med et menigt 
medlem af bestyrelsen. Dog har Formanden og Kassereren økonomisk 
dispositionsret i et omfang af op til kr. 10.000. 
 
Stk. 1: Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af Foreningen 
indgåede forpligtigelser, for hvilke alene Foreningen hæfter med den respektive 
formue. Bestyrelsens medlemmer har ikke krav på nogen del af Foreningens 
formue eller udbytte af nogen art. 
 
§ 15. Vedtægtsændringer 
Ændringer af Foreningens vedtægter kan kun ske på Foreningens ordinære gen-
eralforsamling. Ændringsforslag varsles senest 8 dage før afholdelsen, og på 
samme måde som i § 8, stk. 1. Vedtægtsændringer kræver et kvalificeret flertal 
på 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. 
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§ 16. Opløsning af Foreningen 
Foreningens ophævelse kan kun ske på en til dette formål indkaldt generalfor-
samling. Ophævelsen kan kun ske, hvis mindst 2/3 af Foreningens medlemmer 
er til stede, og 3/4 af disse stemmer for. 
 
Stk. 1: I tilfælde af ophævelse af Foreningen tilfalder alle aktiver, herunder 
arkiver, protokoller og inventar m.m. til Aalborg Kommune, Fritidsforvaltningen. 
 
Ovenstående vedtægter er revideret og godkendt på generalforsamlingen: 
 
Aalborg, den 18. marts 2019 
 
 

Bestyrelsen 


	Bestyrelsen

