
KLUBLOVE FOR HOLBÆK TAEKWONDO KLUB

NAVN OG HJEMSTED:
1a Klubbens navn er HOLBÆK TAEKWONDO KLUB
1b Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune

FORMÅL:
2a Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at dygtiggøre sig indenfor Taekwondo som amatører og dermed hjælpe til 

at udbrede kendskabet til sporten

ORGANISATORISKE TILHØRSFORHOLD:
3a Klubben er medlem af Dansk Taekwondo Forbund (D.T.a.F.) og er dermed underkastet deres love og bestemmelser

OPTAGELSE AF MEDLEMMER:
4a Som medlem af klubben forpligter man sig til at følge klubbens love.
4b Indmeldelse sker skriftligtonline. Ved indmeldelse udleveresgøres opmærksom på klubbens love.
4c Ønsker umyndige personer optagelse i klubben, kræves skriftligt samtykke fra forældre eller værge.
4d Personer der er i restance i andre klubber, kan kun optages med pågældende klub/klubbers skriftlige samtykke.
4e I klubben kan optages såvel aktive som passive medlemmer.
4f Aktive medlemmer skal have gyldig sportslicens hos D.T.a.F.DTaF
4g TRÆNINGEN FOREGÅR PÅ EGET ANSVAR.
4h For at deltage i træningen skal man være fyldt tre (3) år.
4i Personer der i særlig grad har støttet klubbens virke, kan udnævnes til æresmedlemmer. Beslutningen om udnævnelse træffes 

af generalforsamlingen.
4j Personer der har været trænere eller bestyrelsesmedlemmer i 15 år, samt personer der har været aktive medlemmer af klubben

i 25 år indstilles automatisk til æresmedlemmer.

KONTINGENT:
5a Bestyrelsen fastsætter kontingentsatserne under ansvar overfor generalforsamlingen.
5b Kontingentsatsen for aktive medlemmer indbetales månedsvis forud.
5c Kontingentsatsen for passive medlemmer indbetales helårligt forud, og er ens uanset medlemmets alder.
5d Bestyrelsens medlemmer og trænere er kontingentfri i klubben.
5e Æresmedlemmer er kontingentfri i klubben.

RESTANCE:
6a Medlemmer, der er i restance, har ingen stemmeret i klubbens anliggender.
6b Ved 2 ugers restance udelukkes medlemmet fra træning.
6c Ved 2 måneders restance ophører medlemskabet.

UDMELDELSE:
7a Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til det bestyrelsesmedlem, der står for kontingent, eller via klubbens medlemssystem. 

og kKontingent skal betales for den måned udmeldelsen finder sted.

FORPLIGTIGELSER:
8a Skade på klubbens faciliteter eller effekter kan medføre erstatningskrav.

EKSKLUSION:
9a Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der har overtrådt klubbens love, har udvist en adfærd, der skader klubbens omdømme, 

eller som optræder usportsligt eller usømmeligt.
9b Den/de involverede parter i en eksklusionssag har ret til at fremføre sine/deres synspunkter på bestyrelsesmøder, hvor sagen 

behandles.
9c I tilfælde af eksklusion skal D.T.a.F.’s ordens– og amatørudvalg underrettes. Samtidig oplyses medlemmet/medlemmerne om 

dets/deres ankemuligheder.
9d Hvis den/de ekskluderede ønsker det, skal eksklusionssagen optages på dagsordenen på førstkommende generalforsamling, 

hvor den/de involverede parter indkaldes samtidig med de øvrige medlemmer.

GENERALFOR  D  S  AMLINGEN:  
10a Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
10b Klubbens aktive medlemmer, samt forældre til medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har adgang og stemmeret til 

generalforsamlingen. Der er én stemme pr. betalende medlem.
10c Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i starten af året med følgende dagsorden:

1. Kontrol at stemmer.
Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning, og fremlæggelse af klubbens reviderede regnskab til godkendelse.
4. Medlemsansvarliges beretning

PR-ansvarliges beretning.
Aktivitetsansvarliges beretning.
Træner-/uddannelses–/kursus-ansvarliges beretning.
Stævneansvarliges beretning.



5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant.
8. Eventuelt

10d Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftligt til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.
10e Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før denne.
10f Indkomne forslag, samt klubbens reviderede regnskab, ophænges i klublokalerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Disse 

udleveres også på generalforsamlingen.
10g Valgbare til tillidsposter er alle medlemmer, som er fyldt 18 år, eller forældre til medlemmer. Betingelsen for valgbarhed er, at 

medlemmet ikke er i kontingentrestance (dette gælder også for forældre - deres børn må ikke stå i restance til klubben).
10h Hvis en person foreslås valgt til en tillidspost uden at være til stede, skal der være skriftligt tilsagn fra vedkommende.
10i For almindelige afstemninger gælder simpelt stemmeflertal.
10j For vedtagelse af lovændringer kræves at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
10k Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt blot en af de stemmeberettigede ønsker dette.
10l Er der stemmelighed ved personvalg, afgøres valget ved ny afstemning mellem de personer der fik flest og lige mange 

stemmer. Giver dette ingen afgørelse, afgøres valget ved lodtrækning.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
11a Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede 

medlemmer skriftligt stiller begæring herom til formanden i klubben.
11b Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremkomst.
11c Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt til medlemmerne med 2 ugers varsel bilagt dagsordenen samt 

motiveret begæring.
11d På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun besluttes om det/de punkt/punkter, der har været årsag til dens indkaldelse.

BESTYRELSEN:
12a Bestyrelsen består af 7 personer, der på generalforsamlingen bliver direkte valgt til at varetage et specifikt område indenfor 

bestyrelsens arbejdsopgaver.
12b Bestyrelsen består af et forretningsudvalg og 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er ansvarlige for hver deres område. 

Forretningsudvalget udgøres af: Formanden, kassereren og medlemsansvarlige. Bestyrelsen ser dermed ud som følger:
- Formand
- Kasserer
- Medlemsansvarlige
- PR-ansvarlig
- Aktivitetsansvarlig
- Træner-, uddannelses- / kursus-ansvarlig
- Stævneansvarlige -.

12c Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg til hvert års generalforsamling. I tilfælde af frafald under en valgperiode konstituerer 
bestyrelsen sig selv.

12d Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen. Dog kan forretningsudvalget 
træffe afgørelser i presserende sager, men står til ansvar på førstkommende bestyrelsesmøde.

12e Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst hver 3. måned.
12f Alle afgørelser i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2.
12g Der skal føres mødereferat, som medlemmerne til enhver tid kan få til gennemsyn. Referaterne offentliggøres ved ophængning i

klubbens lokaler.
12h Formanden har tegningsret i klubben

13a Regnskabet følger kalenderåret.
13b Regnskaberne revideres af de valgte revisorer senest 2 uger før den ordinære generalforsamling.
13c De skriftligt reviderede regnskaber fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

OPLØSNING:
14a Klubben kan ikke opløses med mindre 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede på en lovlig indkaldt 

ekstraordinær generalforsamling. På den skal 2/3 af de fremmødte stemme for en opløsning.
14b Såfremt der ikke møder et beslutningsdygtigt flertal op på mødet, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling, der 

uanset fremmødte, kan træffe beslutning om klubbens opløsning.
14c Ved opløsningen af klubben, skal eventuelt overskud gå til Dansk Taekwondo Forbund. Dog skal eventuelle kreditorer først 

tilgodeses.

Klublovene blev vedtaget 21. juli 1975. 
De er senest revideret 23. februar 2016.

ETISKE REGLER 
FOR



HOLBÆK TAEKWONDO KLUB

Vis altid god sportsånd.

Vær altid et godt eksempel for andre i, og udenfor, klubben.

Vis altid respekt for andre mennesker.

Vær ikke provokerende overfor nogen.

Gør altid dit bedste for at skabe en god kammeratlig atmosfære i klubben.

Eventuelle medlemmer, der modtager voldsdomme, vil automatisk få en karantæne fra klubben på mindst det tredobbelte af 
dommens pålydende.

Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere medlemmer, der ikke overholder klubbens love og regler. Eksklusionen/karantænen 
kan til enhver tid ankes til generalforsamlingen

ORDENSREGLER 
FOR

HOLBÆK TAEKWONDO KLUB

Høj hygiejne tilstræbes.

Ingen højrøstet tale under træningen.

Er du i tvivl, spørg træneren, ikke sidemanden.

Ingen forlader træningssalen uden trænerens tilladelse.

Mød altid til tiden, vis et godt eksempel. Ankomst meldes til træneren, hvis du kommer for sent.

Vær altid opmærksom, når der gives instruktion.

Hold øjeblikkeligt op med at træne, når instruktøren klapper i hænderne.

Træn energisk og målbevidst.

Træn aldrig andet end det, der undervises i, det kan være farligt.

Bestyrelsen


