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Generalforsamling 2021  

 
 

Opdaterede vedtægter for VKK – indstilling (udkast februar 2021) 

 
Indstilling 

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender de opdaterede 
vedtægter, som er udsendt i forslag. 

 
Motivation 

VKK er i medlemskrise. Medlemstallet er faldet over 10 år. Fra ca. 200 (2010) 
til aktuelt ca. 80 (primo 2021). Der er både afgang og manglende tilgang. Det 

gælder både voksne og (især) børn. Indsats rettet mod både fastholdelse og 
rekruttering nødvendig, og det kræver nye initiativer. 

 
Nedgangen opleves også i resten af Foreningsdanmark. VKK kan dog gøre no-

get selv for at vende udviklingen. Af samme grund har bestyrelsen sammen 
med instruktørkredsen formuleret ”Mål og strategi for VKK 2021-23”. Doku-

mentet indeholdet en række mål og tiltag for VKK de kommende år – herunder 

karatefaglige, sportslige, organisatoriske og sociale mål.  
 

Vi vil kunne diversificere vores medlemstilbud 

Vi vil af hensyn til rekruttering og fastholdelse kunne muliggøre nye trænings-

tilbud til medlemmerne. For at kunne fastholde de nuværende og tiltrække 

nye. Uanset om vi vil aktivere muligheden nu eller senere. 

Det kræver dog, at vi udvider formålsbestemmelsen i vores vedtægter. Den 

nuværende er for begrænsende. Juridisk set er der imidlertid ingen muligheder 

for at udvide VKK-aktivteterne med andet, herunder f.eks. hold med fx våben-

træning, karatebaseret styrketræning, selvforsvar for kvinder mv. 

Bestyrelsen foreslår derfor, at § 2 om foreningens formål ændres. 

 

Forslag til ny § 2. Foreningens formål (ændring markeret)  

Stk. 1. Formålet er at fremme udbredelsen af læren om OKINAWA GOJU-RYU KARATE. 

Stk. 1. Formålet er at fremme udbredelsen af Okinawa Goju Ryu Karate-Do (IOGKF) og træne 

systemet i sin fulde bredde samt eventuelle andre aktiviteter, der understøtter hovedformålet 

og styrker foreningens virke. 
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Vi søger inspiration bredt 

Vi vil aktivt søge inspiration til udvikling af vores træning og organisation 

bredt. Det vil vi som nu gøre ved at deltage i aktiviteter under IOGKF, herun-

der gashuku, uddannelsesmoduler, gæstetræninger mv. 

Vi vil dog også kunne søge bredere i andre etablerede idrætsorganisationer, 

herunder via medlemsskab af DGI Kampidræt og fx Dansk Karate Forbund, for 

herigennem at få ny inspiration til vores træningsmetoder, idrætsfaglige for-

ståelse og organisationsudvikling udefra. Andre derude har viden og brugbare 

løsninger på de samme udfordringer, som vi oplever. Mulighed for sådanne 

medlemsskaber fremgår ikke eksplicit af de nuværende vedtægters §3. 

Bestyrelsen foreslår derfor, at § 3 om medlemskab af organisationer ændres. 

 

Forslag til ny § 3. Medlemskab af organisationer (ændring markeret) 

 

Stk.1. Foreningen er medlem af IOGKF Danmark og Vordingborg Idrætsråd. 

 

Stk.1. Foreningen er medlem af IOGKF Danmark og Vordingborg Idrætsråd samt eventuelt 

andre idrætsorganisationer, der understøtter formålsbestemmelsen og styrker foreningens 

virke. 

 

 
Kontingentbetaling samt tilkøb af instruktørkompetencer 
Som led i at rekruttere og fastholde nye medlemmer kan det være nødvendigt 

med en kontingentbetalingsstruktur med flere mindre betalinger og kortere 
bindingsperioder. De nuværende vedtægter låser kontingentbetalingen/-

bindingsperioden til et helt eller halvt år. Bestyrelsen ønsker at ændre 
vedtægterne på dette punkt, så nye modeller i kontingentbetalingsstrukturen 

kan afprøves og indføres, hvie de er en succes.     
 

Som led i at etablere nye medlemstilbud og generelt styrke VKK kan det 
derudover i særlige tilfælde blive nødvendigt at tilkøbe specialistviden i form af 

nye instruktørkompetencer. Dette er ikke tænkt som en generel åbning for 
aflønning af instruktører, men alene for at kunne dække et særligt behov i en 

særlig situation. Det kan fx være nødvendigt i forbindelse med en sportslig 
satsning om flere medaljer i stævner/mesterskaber. 

 

Bestyrelsen foreslår derfor, at stk. 2 ændres, og at der indføres et nyt stk. 6 i 
den § 5 om kontingent og honorering. 
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Forslag til ny § 5. Kontingent og honorering (ændringer markeret)  

 

Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. 

  

Stk. 2. Kontingent opkræves forud for et enten helt eller et halvt år ad gangen. 

 

Stk. 2. Kontingent opkræves forud. Bestyrelsen beslutter strukturen for kontingentbetaling. 

Det sker som udgangspunkt helårligt, halvårligt eller kvartalsvist. Andre modelller er også 

mulige. 

 

… 

 

Stk. 6. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at tilkøbe kompetencer, der er strategisk 

vigtige for VKK. Aflønning skal være rimelig og aftales for en tidsbegrænset periode 

(maksimalt 12 mdr.). 

  

 

Generalforsamlingens afholdes kan ske virtuelt 
Den aktuelle corona-nedlukning har udfordret flere foreningers afholdes af 

generalforsamlinger. Det fremgår ikke eksplicit af de nuværende vedtægter, at 
generalforsamlingen skal ske i fysisk form. Bestyrelsen ønsker dog at justere 

vedtægterne, så det eksplicit fremgår, at vores generalforsamling kan afholdes 
virtuelt, hvis det generelt ikke er muligt at afholde denne i fysisk form.      

 

Forslag til ny § 7. Ordinær generalforsamling (ændring markeret) 

 

… 

 

Stk. 5. Stemmeret kan kun udøves ved fysisk fremmøde. Generalforsamlingen kan overværers 

af alle interesserede, dog uden stemmeret. 

 

Stk. 5. Generalforsamlingen afholdes som udgangspunkt fysisk, og stemmeret kan kun udøves 

ved personlig fremmøde. Generalforsamlingen kan overværes af alle interesserede, dog uden 

stemmeret. I særlige tilfælde, hvor fysisk fremmøde generelt ikke er en mulighed 

(myndighedsforbud og lignende vedr. fysisk forsamling) kan bestyrelsen beslutte, at 

generalforsamlingen afholdes virtuelt 

 

 

Bilag 
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