
Vedtægter for Tokugawa Karate Aarhus

Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Tokugawa Karate Aarhus
Stk. 2. Foreningen har hjemsted iArhus Kommune.

rev.9, marts 2018)

Foreningens formål:
§ 2. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Shotokan Karate-Do. Videre er det
foreningens formål at formidle kendskab til historiske og filosofiske aspekter bag Karate-Do og give
medlemmerne de bedste muligheder for fysisk og psykisk udvikling gennem vedvarende
hensigtsmæssig træning.
Stk. 2. Foreningen Tokugawa Karate Aarhus kan med generalforsamlingens tilslutning tilmelde sig
relevante idrætsforbund/foreninger - P.t.:

a) S.K.l.F. (Shotokan Karate lnternational Danmark)
b) DkarF. (Dansk Karateforbund)
c) D.l.F. (Dansk ldrætsforbund)

Stk. 3. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

Stk. 4. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens
formå1.

Medlemskab
§ 3. Som aktivt medlem kan optages enhver, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte
sig klubbens formå1.
Stk. 2. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke
adgang til selve idrætsudøvelsen.

Stk. 3. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen.
Udpegningen kræver samme majoritet som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter.

lndmeldelse
§ 4. lndmeldelse skal ske skriftlig på indmeldelsesblanket, som afleveres til klubbens kasserer. For

medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af en forælder eller en værge.

Stk. 2. lndmeldelsen er bindende for resten af den gældende kontingentperiode.

Stk. 3. Der tilbydes som udgangspunkt 14 dages prøvetræning for alle som måtte være

interesseret i at træne i klubben. I januar og august måned tilbyder foreningen nye interesserede

ekstraordinært 4 ugers prøvetræning.

Stk. 4. Beslutter den interesserede sig efter udløbet af prøveperioden jf. stk. 3 at søge om

medlemskab i Tokugawa Karate Aarhus, regnes kontingentperioden fra det tidspunkt, hvor

træningen blev oprindeligt blev påbegyndt.

Stk. 5. Ethvert medlem modtager ved indmeldelse en kopi af klubbens gældende vedtægter og

accepterer at være underlagt Danmarks ldrætsforbunds til enhver tid gældende dopingregler.

Stk. 6. Kontingentet betales kvartals, halvårligt eller helårligt i henhold til de fastlagte kontingent-

satser.

Stk. 7. Kontingentet skal af medlemmet betales via betalingsservice/NETS.



Vedtægter for Tokugawa Karate Aarhus rev.9, marts 201-8)

Udmeldelse
§ 5. Udmeldelse kan ske til klubbens kasserer. Ved udmeldelse skal alle evt. økonomiske
mellemværende med klubben afvikles.
Stk. 2. Udmeldelse sker automatisk hvis kontingentet ikke er betalt ved udgangen af
forfaldskvartalet. Der tilbagebetales ikke indbetalt kontingent ved opsigelse af medlemskab.

Kontingent
§ 6. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer samt
opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2. Medlemskontingentet skal være indbetalt senest '14 dage efter opkrævning.

§ 7. (Ophævet)

Eksklusion
§ L Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter
eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har
tilsidesat god karateskik.
Stk. 2. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin
afgørelse.

Stk. 3. I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Stk. 4. For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet
som ved ændring af klubbens vedtægter.

Generalforsamlingen
§ 9.Foreningens Øverste ledelse er generalforsamlingen.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Stk. 3. Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1. Kontrol af repræsentanter
2. Valg af dirigent og referent
3. Forelæggelse af formandens beretning til

godkendelse
4. Chefinstruktørens beretning
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det

forløbne år til godkendelse
6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetter for det

kommende år
7. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent for

det kommende år til godkendelse
8. Klubbens udvalg orienterer
9. Behandling af indkomne forslag
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år
11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
12. Valg af 1 suppleanttil bestyrelsen, hveft år
13. Valg af revisor for 2 år
14. Eventuelt

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må
være medlem af bestyrelsen.

Stk. 5. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag i klubben og på
klubbens hjemmeside samt udsendelse af e-mail til klubbens medlemmer med angivelse af
dagsorden 

.)
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Stk. 6. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde med max. 1 stemme pr. deltager. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt. For aktive medlemmer under 18 år kan forældre/værge afgive
stemme.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet
er bestemt i vedtægterne.

Stk. 8. Stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.

Stk. 9. Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem
bestyrelsen måtte have inviteret.

Stk. 10. Alle aktive medlemmer der er fyldt 15 år har taleret. Alle aktive medlemmer der er fyldt 18

år har stemme- og taleret.

Stk. 1 1. Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før general-
forsamlingens afholdelse. Ret til at stille forslag har bestyrelsen, stående udvalg og alle
medlemmer der er fyldt 18 år. For medlemmer under 18 år kan forældre/værge stille forslag.

Stk. 12. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til
medlemmerne. Foreningens regnskab skalvedlægges indkaldelsen til den ordinære general-
forsamling. Evt. indkomne forslag i deres fulde ordlyd offentliggøres i digital form via e-mail til alle
klubbens medlemmer sammen med den endelige dagsorden, revideret regnskab, budget for
kommende år og skriftlig formandsberetning.

Stk. 13. Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og
vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Stk. 14. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Ekstraordi nær generalforsamling
§10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes
når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen
fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes mindst 2 uger og senest 4 uger efter begæringens
modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme
bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætn i n g :

§ 11. Bestyrelsen består af 5 personer.
Stk. 2. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Ved den første generalforsamling vælges 3 medlemmer for en periode af 2 år og2
medlemmer og 1 suppleant for en periode af 1år.

Stk. 4.Valget finder sted på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Stk. 5. Alle medlemmer efter §9, stk. 10 kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 6. Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

1. Medlemmer af bestyrelser ifonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der
udlejer lokaler m.m. tilforeningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. tilforeningen,
samt

2. Advokater, revisarer og lignende rådgivere for samt ansatte ifonde, selskaber, foreninger
eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer
udlejer af lokaler m.m. tilforeningen samt

3. Ejere af lokaler m.m., der udleies tilforeningen.
4. Medlemmer, som har en fast instruktørrolle i andre karateklubber inden for samme stilaft.
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Stk. 7. De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre
virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og
unge.

Stk. 8. Endvidere kan Byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet er af uvæsentligt omfang, og
når Byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommende interesser får mulighed
for at påvirke beslutningsprocessen i den folkeoplysende forening.

Bestyrelsens opgaver og foreningens daglige virke:
§ 12. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, i

samarbejde med chefinstruktøren.
Stk. 2. Chefinstruktøren skal sikre den tekniske og sportslige udvikling i klubben. Klubbens
instruktørgruppe medinddrages gennem møder og samtaler, således at instruktørernes ideer og
erfaringer indbefattes i den karatemæssige ledelse af klubben.

Stk. 3. Chefinstruktørens ansvarsområder omfatter:

1. At repræsentere klubben ift. SKIF og andre relevante forbund og samarbejdspartnere.
2. Gradueringsplanlægning kyu-/dangraduering, herunder dantræning.
3. Udarbejdelse og opdatering af kyupensum i henhold til SKIFs retningslinier.
4. Afholdelse af instruktøtmøder, herunder holdplanlægning.
5. Ledelse af yudansha-kai og instruktørstab.

6. Chefinstruktøren forpligter sig desuden til at være synlig i klubben, og at holde sig
karatefag ligt opdateret.

Stk. 3. Chefinstruktøren indstilles af en forsamling af klubbens højst graduerede (yudansha-kai) og
vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. I tilfælde hvor generalforsamlingen
ikke kan godkende den af yudansha-kai indstillede chefinstruktør, skal der ved ekstraordinær
generalforsamling vælges en ny chefinstruktør.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Arhus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud,
for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Stk. 5. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år
beskrives.

Stk. 6. Bestyrelsen skal sikre at der indhentes børneattester jf. § 17 idet omfang, foreningen
ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres
opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Stk. 7. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling en gang årligt.

S.tk 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 9. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent,
eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Stk. 10. lndkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af
dagsorden.

Stk. 1 1. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af
formanden, næstformanden og referenten.

Stk. 12. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Stk. 13. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 14. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til
stede.
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Budget, ansøgning, regnskab og revision:
§ 13. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.
Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret).

Stk. 3. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4. Arsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i

overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Stk. 5. Det særlige tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse iÅrhus Kommune sammen
med ansøgningen om aktivitetsstøtte/lokaletilskud.
Stk. 6. Tilskudsregnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor.

Stk. 7. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op-
eller nedstigende linje eller i sidelinien så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelses-
medlemmerne.

Tegningsret
§ 14. Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter organisationen i alle forhold udadtil.
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura

Stk. 3. Foreningens daglige ledelse varetages af formand og kasserer. Kasseren er bemyndiget til

- med ansvar i forhold til resten af bestyrelsen * at disponere over foreningens formue, herunder til

også at kunne disponere over foreningens midler via. elektroniske bankprodukter, herunder

Mobilepay og Dankort. Formanden bevarer retten til adgang (indsigt) til kontoen men kasseren er
den godkendende myndighed. Kasseren kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes

hensigtsmæssigt, videredelegere til formanden for foreningen.
Stk. 4. Enkelttransaktioner på over 4000 kr. kræver en intern bestyrelsesgodkendelse i skriftform

som udstedes før betaling må finde sted.

Hæftelse
§ 15. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid
eksisterende formue.

Vedtægtsændringer
§ 16. Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Sport & Fritid for at sikre, at de til
stadighed opfylder lovens krav.

Børneattest

§ 17. For trænere, instruktører og holdledere tilknyttet børn under 15 år, indhentes der oplysninger
i Det Centrale Kriminalregister mod pædofili domme.

Stk. 2. lndhentning af oplysninger foretages for alle over den kriminelle lavalder ved samarbejdets
start, jf. § 36 i bkg om behandling af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister.

Stk. 3. lndhentning af oplysninger foretages af formanden eller et af ham udpeget medlem af
bestyrelsen.

Ophør
§ {8. Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som
vedtægtsændringer.

Stk. 2. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor karatens område.


