
§ 1 Navn og hjemsted 

Klubbens navn er Aarhus Syd Taekwondo klub Tang Soo Do. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune. 

 

§ 2 Formål 

Klubbens formål er, at opøve sine medlemmer i Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler, 
fremme kendskabet til sporten samt give medlemmerne mulighed for sammenhold gennem diverse 
aktiviteter og arrangementer. 

 

§ 3 Organisering  

Klubben er medlem af Dansk Taekwondo Forbund (DTaF), Dansk Idrætsforbund (DIF) og Choi´s venner (CV). 
Klubbens bestyrelse er forpligtet til, på medlemmernes vegne, at indmelde disse i DTaF og CV. 

 

§ 4 Medlemmer 

Som aktivt medlem i klubben kan optages enhver, der anerkender klubbens vedtægter. Optagelse kan ske når 
medlemmet er fyldt 5 år. For medlemmer under 18 år kræves samtykke fra forældre/værge. 
 
Det er klubbens ambition at favne et bredt udsnit af befolkningen således der hersker et mangfoldigt miljø 
her. Det er bestyrelsens opgave at understøtte initiativer der er til gavn for klubben og som sikrer at seniorer, 
fysisk eller psykisk handicappede og minoriteter generelt naturligt kan finde sig til rette i klubmiljøet og 
deltage i træningsaktiviteterne. 
 
Personer der har været straffet for vold, legemskrænkelse, grov gadeuorden, overtrædelse af DIF’s 
dopingregler eller handel med narkotiske stoffer kan ikke optages.  
Såfremt bestyrelsen har begrundet mistanke om at tilsvarende forhold, gør sig gældende for et optaget eller 
ansøgende medlem – uden at der i den anledning endnu er faldet dom, kan bestyrelsen afgøre om personen 
skal optages som medlem.  
Foreningen dvs. bestyrelsen er ansvarlig for at indhente børneattester på klubbens instruktører, og sikre at 
attesterne til enhver tid er gyldige.  
 
Bestyrelsen formulerer en børnepolitik, som skal tilgodese træning, aktiviteter og information som tager 
hensyn til børnene. Børnene der træner i klubben skal have mulighed for at ytre sig gennem børnemøder. 
Børnemøderne skal tilrettelægges af instruktøren i samarbejde med bestyrelsen.  

Et hvert medlem af klubben er forpligtet til at oplyse relevant kontaktinformation f.eks. adresse, mailadresse 
og telefonnummer. 

 

§ 5 Kontingent 

Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet 
opkræves tre måneder forud for aktive medlemmer og tolv måneder forud for passive medlemmer. 

Klubbens medlemmer kan ikke hæfte økonomisk for mere end klubkontingentet. Udmeldte eller 
ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens midler.  

Passive medlemmer betaler 10 % af aktivt medlemskontingent. 



Bestyrelsen kan fastlægge kontingent for klubbens frivillige trænere. 

 

§ 6 Udmeldelse / eksklusion 

Medlemmer, der er i kontingentrestance for mere end 1 måned kan, efter skriftlig advarsel til medlemmet, 
slettes af medlemsfortegnelsen. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af restance. Særlige forhold 
behandles af bestyrelsen. Medlemmer, der står i restance, har ikke krav på klubbens faciliteter og kan ikke 
indstilles til graduering. 

Udmeldelse af klubben sker ved skriftelig henvendelse til klubbens kasser. Medlemmet har krav på en 
skriftelig bekræftelse. Det pågældende medlem skal have betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra 
udmeldelsen har sin virkning. Indbetalt kontingent refunderes ikke. 

Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem, som på en særlig grov måde har tilsidesat 
sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsen skal dog forinden have givet det pågældende medlem adgang til at 
udtale sig. Ved beslutning om eksklusion skal der foreligge en skriftlig begrundelse herfor.  
Medlemseksklusioner kan altid forlanges forelagt på en generalforsamling som et særligt punkt, hvorunder 
det pågældende medlem skal have adgang til at udtale sig.  
Bestyrelsen skal i så fald indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, medmindre den ordinære 
generalforsamling er umiddelbart forestående.  
Har et medlem på grov måde tilsidesat sine medlemsforpligtelser, uden at dette giver anledning til 
eksklusion, kan bestyrelsen evt. idømme det pågældende medlem karantæne i 6 måneder. 
 
Bestyrelsen kan ekskludere, meddele karantæne til eller afvise at løse licens til en person, der har 
været straffet for vold, legemskrænkelse, grov gadeuorden, pædofili, overtrædelse af DIF´s 
dopingregler eller handel med narkotiske stoffer.  
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde kræve, at licenshaveren/personen fremviser straffeattest, hvoraf det 
fremgår, at personen ikke er straffet for forhold nævnt ovenfor, dvs. har en ren straffeattest.  

§ 7 Æresmedlemmer 

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingent fri, som har adgang til klubbens 
sammenkomster og nyder samme rettigheder som klubbens øvrige medlemmer. Som æresmedlemmer kan 
udnævnes personer der har støttet klubben.  

 

§ 8 Trænere udpeges på et instruktørmøde 

 

§ 9 Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 14 dage ved skriftlig 
meddelelse til medlemmerne, opslag i klubben, og information på klubbens hjemmeside. Dagsordenen 
bekendtgøres senest otte dage for generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen 
i hænde senest 7 dage før afholdelsen. 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig ved stemmeflertal. Dog skal 
vedtægtsændringer vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Ønsker blot ét 
stemmeberettiget medlem hemmelig afstemning, skal dette efterkommes. 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Alle aktive medlemmer, der har været medlem i 
mindst tre måneder, og ikke er i restance til klubben, har en stemme på generalforsamlingen. Børn under 15 



har på generalforsamlingen taleret, men ikke stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt 
fremmøde. 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en revisor. Revisoren skal hvert år i februar 
gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisoren har til enhver tid adgang 
til at efterse regnskab og beholdninger. 

 

§ 10 Valget   

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal omfatte følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

4. Kasseren fremlægger regnskab og budget. 

5. Fastlæggelse af kontingent 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. Formand på valg i lige år, kasserer i ulige år. 

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 

9. Valg til udvalg efter behov. 

10. Evt. 

 

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling  

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst otte dages varsel. 
Bestyrelsen er endvidere forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling når mindst 1/3 af 
medlemmerne har anmodet skriftligt herom med oplysning om det/de emner, der ønskes behandlet. 

 

§ 12 Bestyrelsen og konstitution 

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsentere klubben i alle forhold. Den skal påse at klubbens 
formål og retningslinjer overholdes, og at der skaffes medlemmerne den bedst mulige instruktion inden for 
de givne økonomiske rammer.  

Bestyrelsen skal bestå af 6 medlemmer, en formand, 1 næstformand, sekretær, kasserer, 2 bestyrelses- 
medlemmer og evt. en forældrerepræsentant. Forældrerepræsentanten vælges for et år ad gangen. De 
øvrige medlemmer vælges for to år ad gangen, således at kasserer, næstformand, og et bestyrelsesmedlem 
er på valg i ulige årstal, formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige årstal. Alle 
bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 16 år, dog skal formanden, næstformanden, kassereren og revisoren 
være fyldt 18 år. 

Formand og kasserer vælges til deres poster. Den resterende bestyrelse konstitueres senest inden 14 dage 
efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer 
heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Kassereren må ikke ligge inde med større 
kassebeholdning end 5000 kr. Overskydende beløb indsættes i banken. Udtræk på bankkontoen kan 



foretages med kassereren eller formandens underskrift (Nem ID eller tidssvarende system). Betalinger til eller 
udtræk på klubbens konti skal kunne foretages med tidens gældende betalingsform (for tiden f.eks. ved 
NemID eller MobilePay) 

Foreningen tegnes af formanden og kassereren tilsammen, eller ved en af disses fravær, af formanden eller 
kassereren sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. I den daglige drift af foreningen kan den tegnes af 
formanden alene i forhold vedrørende Sport & Fritid, Aarhus Kommune. 

Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer i utide supplerer bestyrelsen sig selv, såfremt der ikke tilstrækkeligt 
med suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer, der således ikke er valgt direkte, er på valg ved næste 
generalforsamling. 

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter 
folkeoplysningsloven, hvis et tilbagebetalingskrav er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan 
tilregnes som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for 
foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. 

 

§ 13 Opløsning 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på generalforsamlingen, eller en særligt indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. 

Det kræves, at mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for en opløsning.  

Der træffes samtidig bestemmelse om, hvorledes klubbens ejendom og løsøre skal forvaltes. Eventuel 
økonomisk beholdning skal anvendes til Taekwondo-sportens fremme.  

 

§ 14 Regnskab og revision 

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive regnskab for det 
foregående kalenderår og status pr. 31. december til revisoren. 

Driftsregnskab og status skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være 
forsynet med revisorens påtegning. 

 

Vedtægter vedtaget på stiftende generelforsamling 10.03.2016 

Reviderede vedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 08.05.2016 


