
Vedtægter Bosatsu, pr 2016_26.maj  
1 Foreningens navn og hjemsted 

Bosatsu (”klubben”) 

Adresse: 

Trekronergade 149A, 2.sal, 2500 Valby 

2 Klubbens formål 

Klubbens hovedformål er at udbyde karatetræning, både i traditionel som sportslig forstand. 
Ligeledes tilstræbes det at give medlemmerne indsigt i andre kampformer med relevans for karate. 

 
Udover det sportslige vægtes det sociale aspekt højt. Alle skal have mulighed for at udvikle sig 
uanset alder, køn, oprindelse og evner til at begå sig sportsligt. 
3 Medlemskab af organisationer 

Bestyrelsen vælger medlemsskaber af foreninger/organisationer, der findes fordelagtige for 

Bosatsu. 

4 Optagelse af medlemmer 

Medlemmer tilmeldes klubbens medlemssystem og kan træne på det hold, som medlemmet er 

registreret til i systemet, forudsat, at der er betalt kontingent for det pågældende hold. 

 

5 Kontingent 

Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. 

Kontingent betales månedsvis forud via PBS. 

 

6 Udmeldelse, eksklusion 

Til gyldig udmeldelse kræves, at denne rettes skriftligt til klubbens kasserer/eller formand.  

Når et medlem er kommet i kontingentrestance for mere end 2 måneder, betragtes det 

pågældende medlem som udmeldt, og medlemmet kan herefter ikke optages i klubben på ny før 

kontingentrestancen er betalt. 

Efter bestyrelsens beslutning kan et medlem ekskluderes når særlige forhold giver anledning 

hertil, beslutning om eksklusion kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. 

4 Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den 

ordinære generalforsamling, der afholdes en gang om året, indkaldes med mindst 2 

ugers varsel. 

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Alle 

aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. 

 

Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlingen, når mindst af 2/3 af de 

fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen. Vedtægtsændringer 

behandles som indkomne forslag og vedtages evt. på generalforsamlingen. 

7 Dagsorden 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter 

1 Valg af dirigent. 

2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

4 Fastsættelse af kontingent. 

5 Behandling af indkomne forslag. 

6 Valg af bestyrelse. 

7 Valg af en revisor. 

8 Valg af udvalg 

9. Eventuelt. 

5 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når 

mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til 



bestyrelsen. 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen 

er fremsat overfor bestyrelsen. 

Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede stemmer for ændringen. 

Vedtægtsændringer behandles som indkomne forslag og vedtages evt. på den ekstraordinære 

generalforsamling 

10 Generalforsamlingens ledelse 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen til at lede 

forhandlingerne. 

De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 2/3 af de tilstedeværende 

stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning. Generalforsamlingen træffer 

beslutning ved simpelt stemmeflertal. 

Ved stemmelighed trækkes der lod. 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. 

Stemmeret på generalforsamlingen vedrørende økonomiske forhold opnås ved det fyldte 18. år. 

Stemmeret i andre sager opnås ved det fyldte 15. år. 

11 Klubbens daglige ledelse  

varetages af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlige måde 

vedtagne beslutninger forpligter klubben. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en 

kasserer og yderligere 2-5 medlemmer, samt 1-2 suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad 

gangen på den ordinære generalforsamling. 

 

 

6 Tegningsret 

Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening, eller af  næstformanden og 

1 bestyrelsesmedlem i forening. 

12 Konstituering 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling. 

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller næstformand. 

Kasserer, næstformand og suppleanter i ulige år  

Formand og øvrigebestyrelsesmedlemmer i lige år. 

 

Alle foreningens medlemmer, der er fyldt 15 år, er valgbare til bestyrelsen. Dog skal formand og 

kasserer være myndige (min. 18 år). 

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt 

formand eller næstformand, er til stede. I formandens fravær tiltræder næstformanden i hans 

sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens 

forhandlinger føres protokol. 

Bliver en bestyrelsespost ledig i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen en suppleant 

på den ledige post. Konstitutionen har gyldighed til førstkommende generalforsamling 

 

7 Regnskab 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

Bestyrelsen skal inden den 15.april afgive driftsregnskab for det foregående kalenderår til 

revisionen. Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisoren, den 

ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

13 Revision 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en registreret revisor. 

Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at dette er retvisende og 



udarbejdet i henhold til lovgivningen. Driftsregnskab og status forsynes med tegning herom.  

Revisoren kan til enhver tid få adgang til alle dokumenter, der måtte have relevans for 

revisorens arbejde. 

8 Instruktører 

Klubbens bestyrelse udpeger 2-4 instruktører til at varetage og tilrettelægge træningen i 

klubben. Instruktørerne skal være blandt klubbens øverst graduerede og er almindeligvis 

udnævnt ”sensei”. 

 

Instruktørerne kan udpege et antal  hjælpeinstruktører, som er passende i forhold til antallet af 

aktive medlemmer. 

 

Nærmere rammer for instruktørernes virke, fastlægges i en ”Instruktør-instruks”, som aftales 

mellem klubben og instruktørerne. 

14 Klubbens ophævelse 

Bestemmelse om klubbens opløsning, kan kun tages af en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens 

stemmeberettige medlemmer er tilsted, og til forslagets vedtagelse kræves ¾ af de afgivne 

stemmer er for forslaget. 

Ved klubbens ophør overgår eventuelle aktiver til velgørende formål, som vedtages på denne 

ekstraordinære generalforsamling 

 

 

 


