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Kapitel 1  

Navn, Hjemsted og Formål 
 
§ 1. Klubbens navn er ”JI TAE” - Næstved Taekwondo Klub og har hjemsted i Næstved kommune 
 
§ 2. Klubbens formål er at fremme interessen for, og opøve sine medlemmer i taekwondo,  

i det træningen tilrettelægges efter stilarten Hwa-Rang Taekwondo og Dansk Taekwondo 
Forbunds bestemmelser. 

 
§ 3. Næstved Taekwondo Klub ”JI TAE” er underlagt DTaF's love 

Kapitel 2  

Medlemskredsen  
 
§ 4. Betingelser for optag af nye medlemmer  

Som medlem i klubben kan optages personer der er uberygtet. Personer der er straffet for 
vold, legemes krænkelse eller grov gadeuorden kan ikke optages som medlemmer i 
klubben, ligesom sådanne vil kunne eksluderes af klubben efter bestyrelsens bestemmelse. 
En sådan afgørelse kan på forlangende indbringes til endelig afgørelse på den først 
kommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan forlange en straffeattest fra alle 
medlemmer. 

 
§ 5. Betingelser for ekskludering og suspendering 

Bestyrelsen kan imidlertid udelukke en person der i eller udenfor klubben skønnes at have 
vist usømmelig eller usportslig optræden, dette skal gøres skriftligt.  
Cheftræneren kan efter indstilling fra en af sine instruktører suspendere, for en korter tid, et 
medlem fra træning og kampe, en sådan afgørelse kan skriftligt indankes for bestyrelsen 
seneste 8 dage efter. 

 
§ 6. Æresmedlemmer 

1. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.  
2. Æresmedlemmer har samme rettigheder som andre medlemmer. 
3. Æresmedlemmer er kontingentfrie. 
4. Udnævnelsen som æresmedlem kan dog inddrages af en enig bestyrelse dersom det 

ærede medlem viser utilbørlig optræden eller har skadet klubben på anden måde.  
 
§ 7. Indmeldelse 

1. Medlemskab i klubben kan opnås af enhver person, der er fyldt 5 år og som ikke kommer 
ind under § 4. 

2. Optagelse af medlemmer under 18 år kræver skriftligt samtykke af forældre eller værge. 
3. Indmeldelse skal foretages ved at oprette en profil via klubbens hjemmeside. 
4. Medlemmer skal gennem klubben løse licens hos DTaF for at deltage i den daglige 

træning, kurser, træningslejre og stævner. 
5. Ethvert medlem skal ved indmeldelse gøres bekendt med klubbens vedtægter.  
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§ 8. Udmeldelse 

1. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt, evt. via mail, til klubbens formand eller 
kasserer..  

2. Er et medlem i restance med 3 måneders kontingent, anses dette som en udmeldelse, og 
genoptagelse af medlemskabet kan kun ske mod betaling af restancen.  

3. Indbetalt kontingent og licens refunderes ikke ved udmeldelse. 
4. Udmeldte og ekskluderede medlemmer kan ikke gøre krav på klubbens formue/midler og 

udstyr. 

Kapitel 3  

Bestyrelsen 
 
§ 9. Bestyrelsen  

1. Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer.  
2. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen, idet halvdelen 

er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. 
3. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.  
4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, 

dette gøres på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
5. Bestyrelsens afgørelser træffes ved stemmeflertal, og mindst halvdelen skal være til 

stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
6. Der skal planlægges bestyrelsesmødedatoer mindst 3 måneder frem. 
7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til specielle opgaver, f.eks. til tilrettelæggelse af 

stævner m.m. 
8. Bestyrelsen kan give tilskud eller betale til medlemmer ved deltagelse i kurser, 

træningslejre og stævner, samt repræsentation ved arrangementer, kongresser og 
lignende efter klubbens økonomi. Medlemmet skal sende en skriftlig ansøgning vedlagt 
budget for det ansøgte beløb. 

9. Medlemmer af bestyrelsen, der er i familie, må ikke have stemmeflertal 
 
§ 10. Klubben tegnes af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem. Ved afhændelse og 

pantsætning af udstyr tegnes klubben af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke 
bestyrelsen, eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler 
foreningen.  
Eventuelle økonomiske krav mod foreningen kan kun søges i klubbens formue.  

 
§ 11. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben efter dens formål. Bestyrelsen skal påse 

at klubbens love og politikker efterkommes. 
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Cheftræner 
 
§ 12 Cheftræner 

1. Cheftræner varetager og planlægger den daglige træning. 
2. Cheftræner indstiller elever og trænere til hjælpetræner- og trænerkurser. 
3. Cheftræner indstiller elever til graduering. 
4. Instruktører er pr. definition alle der har opnået bæltegraden 1. dan. Cheftræner kan give 

dispensation herfor. 
5. Valg af cheftræner sker ved afstemning i trænergruppen. Ved stemmelighed træffer 

bestyrelsen en afgørelse. 
6. Det er cheftræneren der har ansvaret for det tekniske niveau i klubben. 
7. Cheftræneren har en stående invitation til alle bestyrelsesmøder, men har dog kun 

mødepligt ved indkaldelse. 
8. Opsigelse sker efter ønske fra et flertal af trænere, og besluttes og gennemføres af 

bestyrelsen. 
 
§13 Stormester 

1. Stormestertitlen er en officiel titel som ikke har noget med den daglige træning eller 
cheftræner rollen. 

2. Stormesteren står til rådighed for cheftræneren med råd og vejledning. 
3. Stormester og cheftræner kan godt være den samme person. 

Kapitel 4  

Generalforsamlingen  
 
§ 14. Generalforsamling 

1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.  
2. Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang om året, senest 31. marts. 

Indkaldelse sker ved opslag på hjemmesiden med mindst 30 dages varsel. 
3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller 1/3 af klubbens 

medlemmer ønsker det. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen indkalde senest 14 
dage efter modtagelsen af anmodningen herom, anmodningen skal være ledsaget af 
forslag til dagsorden. 

4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før mødet. Forslag offentliggøres på Klubben hjemmeside. 

5. Alle medlemmer over 18 år har stemmeret.  
6. Forældre til medlemmer under 18 år har ligeledes stemmeret, med 1 stemme pr. 

barn.  
7. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.  
8. Medlemmer der er i kontingent restance har ikke stemmeret. 
9. Der kan ikke stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. 
10. Passive medlemmer har taleret men ikke stemmeret 
11. Dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen, leder generalforsamlingen og 

godkender sammen med formanden det af referenten udarbejdede referat. 
Formanden forelægger referatet til den nyvalgte bestyrelse. 
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12. Afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af 
stemmelighed bortfalder forslaget. Ændring af vedtægter, Samt klubbens opløsning 
kræver dog, at mindst 2/3 stemmer for forslaget.  

 
§ 15. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Formandens beretning. 
4. Cheftræners beretning. 
5. Forelæggelse af driftsregnskab og status. 
6. Forslag fra bestyrelsen/medlemmerne. 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
9. fastsættelse af kontingent  
10. Eventuelt. 

 
§ 16. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at optage lån. 
 
§ 17. Generalforsamlingen er fuldt beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal.  

Kapitel 5  

Regnskab og kontingent 
 
§ 18. Regnskabet. 

1. Regnskabsåret er fra l/l til 31/12.  
2. Regnskab fremlægges kun på generalforsamlingen.  
3. Klubbens revisorer skal revidere regnskabet inden fremlæggelsen på 

generalforsamlingen.  
4. Klubbens formue skal indsættes i et pengeinstitut. 
5. Klubbens formue må ikke sættes i værdipapirer eller anden investering, der kan påføre 

klubben tab. 
6. Klubben skal afslutte årsregnskabet med en egenkapital på min. 15.000 kr.  

 
§ 19. Regnskabet revideres af 1 revisor, der er valgt af en enig bestyrelse. 
 
§ 20. Kontingent 

1. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.  
2. Kontingent opkræves 3 måneder forud for aktive medlemmer. 
3. Kontingent restance på mere end en måned kan medfører karantæne.  
4. Er et medlem i restance med 3 måneders kontingent, anses dette som en udmeldelse. 
5. Passive medlemmer kan optages mod en fast årlig betaling fastsat af bestyrelsen. 
6. Kassereren har bemyndigelse til at indgå betalingsaftaler med medlemmerne, dette skal 

påføres på førstkommende bestyrelsesreferat efter aftalens indgåelse. Et medlems gæld 
må ikke overstige 3 måneders kontingent og skal stå i 0. kr. ved årsafslutning. 

7. Bestyrelsen er kontingent fri.  
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§ 21. Foreningens kreditorer kan alene rette deres krav mod foreningens formue.  
De enkelte medlemmer hæfter ikke på nogen som helst måde for foreningens gæld. 

 

Kapitel 6 

Andre bestemmelser  
 
§ 22. Klubben er ikke ansvarlig for skader, som pådrages under træningen, til stævner o.li. 
 
§ 23. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette i øjemed særligt 

indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at 
mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets 
vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant 
flertal på en generalforsamling der, ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny 
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset 
hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal 
samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, 
herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt flertal her tilstrækkeligt. I tilfælde af 
foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til Taekwondo sportens 
fremme. 

 


