
VEDTÆTER FOR SHN-GO-RYU 
NÆSTVED KARATEKLUB 

 
§ 1 NAVN 0G FORMÅL:  Foreningens navn er Shin-Go-Ryu. Næstved Karateklub.  
    Formålet er at udbrede kendskabet og færdigheder i kamp-  
    sporten KARATE, og herved at samle ungdommen i Næstved  
    og omegn omkring klubbens aktiviteter. Næstved karateklub er 

hjemmehørende i Næstved kommune. 
 
§ 2 MEDLEMMER:   Enhver som er fyldt 6 år kan opnå medlemskab af Næstved  
    karateklub. Foreningens medlemmer er aktive dels passive. 

Æresmedlemmer kan kun udnævnes af en enig bestyrelse. 
 
 
§ 3 BESTYRELSEN:   Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst  

fem medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære general- 
forsamling, og består af: Formand, Næstformand, Kassere,  
Sekretær, samt et menigt bestyrelsesmedlem, Yderligere ud-  
peges en bilagskontrollant ekstern eller intern, for et år af gangen.  
Bestyrelsen vælges for en to årige periode og konstituere sig selv på 
første bestyrelsesmøde. På valg i ulige årstal er: Kassere, Næst- 
formand og menigt bestyrelsesmedlem. På valg i lige årstal er: 
Formand og Sekretær. 

 
§ 3.1 PROTQKOL:  Over det på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger passerede  
    indføres et referat i foreningens protokol, Referatet underskrives  
    af formand og sekretær. 
 
§ 3.2 INDKALDELSER:  Formanden indkalder til bestyrelsesmøder når der findes an-  
    ledning hertil, eller hvis tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.  
    I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  
 
 
§ 4,0 GENERAL-                   Generalforsam1ingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær 
   FORSAMLINGEN              generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af Januar  

måned, Aktive medlemmer over 16 år har stemmeret, medlem-  
mer under 16 år kan deltage i afstemninger i følge med forældre  
eller anden myndighed. Man har først stemmeret efter to måneders 
medlemskab af klubben, 

 
§ 4.1 BESLUTNINGER:  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte  
    antal, og beslutter ved stemmeflertal. Forandringer eller tilføjelser  
    af vedægter, kræver 2/3 stemmeflertal, fordres det kan afstem- 
                          ninger   foregå skriftligt. 
  
§ 4.2 FORSLAG TIL  
Generalforsamlingen:    Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest  

15. Januar. Generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel ved 
bekendtgørelse i klubben og på klubbens hjemmeside.  
 
 



 
 

§4.3 DAGSORDEN ORD.  
Generalforsamling:                Dagsorden på ordinære generalforsamling skal indeholde:  

1. Valg af dirigent.  
2. Formanden aflægger beretning.  
3. Kassereren aflægger revideret regnskab.  
4. Chefinstruktøren af1ægger beretning.  
5. Valg af bestyrelse.  
6. Eventuelt.  
Ved forslag til ændring af vedtægter, skal dette anføres i dagsorden. 
Ekstraordinære generalforsamlinger kan når som helst indkaldes af 
bestyrelsen, og skal afholdes når l/3 af foreningens medlemmer ønsker 
det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som den ordinære.  

 
§5.0 TEGNINGSRET:  Næstved karateklub forpligtes udadtil ved underskrift af formanden samt 

et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen 
personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.  

 
§6.0 KASSEREN:         Kassereren fører medlemsprotokol, regnskab over ind- og udgående, og 

står for den kontante kasse, Regnskabsåret skal følge kalenderåret og 
revideres af den valgte revisor. Revisoren kan på et hvert tidspunkt  
forlange bilag og kasse forevist.  

 
§7.0 KQNTINGENT:  Kontingent fastsættes hvert år af den nyvalgte bestyrelse, gældende for et 

nye regnskabsår.  
 
§7.1RESTANCE:   Restance af kontingent medfører udelukkelse fra træning og ophør af 

medlemskab, hvis ikke anden aftale er truffet med kassereren. Ved 
indmeldelse i klubben, betales et gebyr på 50 Kr., samt indfrielse af gæld 
til klubben.  

 
§8.0 OPLØSNING   Der kræves 2/3 medlemsfremmøde, med 3/4 stemmeflertal for opløsning 

af klubben, på den i den anledning indkaldte generalforsamling. I tilfælde 
af opløsning tilgår likvide midler til: De øvrige Shin-Go-Ryu Klubber i 
Danmark. 

 
§9.0 VEDR. UDGFT   Så vidt klubben råder over likvide midler, skal ingen instruktører eller 

bestyrelsesmedlem have private udgifter i forbindelse med arbejde for 
klubben. Ingen kan heller påregne at få refunderet udgifter som ikke er 
bevilliget af bestyrelsen. Bestyrelsen må ikke på nogen måde gældsætte 
klubben. 

 
§9.1 VEDR. INDTÆGT:  Ingen skal have personlig indtægt ved arbejde for klubben. 
 
§10.0 PRINC1PPER   Shin-Go-Ryu’s træningsprincipper skal altid følge Shin-Go-Ryu karate 

Do s principper.  
 
§10, l AUTORITET:   Medlemmer skal rette sig ubetinget efter bestyrelsens reg1ement. 

Overtrædelse medføre bortvisning eller ekskludering. 


