
 

FORENINGS-

VEDTÆGTEN  



Vedtægtens hovedpunkter 
De emner, som bør være reguleret 
i en forenings vedtægt, er: 

1) Navn og hjemsted 

2) Formål 

3) Medlemskab 

4) Indmeldelse 

5) Udmeldelse 

6) Kontingent 

7) Restance 

8) Udelukkelse og eksklusion 

9) Ordinær generalforsamling 

10)Dagsorden 

11) Generalforsamlingens ledelse 

12)Ekstraordinær 
generalforsamling 

13)Bestyrelsen 

14)Regnskab 

15)Revision 

16)Tegning og hæftelse 

17)Vedtægtsændringer 

18)Foreningens opløsning 

Vedtægten punkt for punkt 
Køge Taekwondo Klub – Tosan 

§ 1 
Navn og hjemsted 
Foreningen Køge Taekwondo Klub – Tosan er stiftet den 
20. juni 1974 og har hjemsted i Køge kommune. 
Foreningen er tilsluttet Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) 
under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt 
disses love og bestemmelser. 

Kommentar: 
For at en forening kan få tilskud efter folkeoplys - 
ningsloven, skal den være hjemmehørende i den 
kommune, som yder tilskuddet. Dette udelukker dog 
ikke, at enkelte af foreningens aktiviteter kan finde 
sted uden for kommunen, eller at foreningen har 
aktiviteter i flere kommuner. 
Det er et krav jf. Dansk Taekwondo Forbunds 
love, at klubbens navn skal indeholde ordene 
”Taekwondo Klub”, samt stednavn eller bynavn. 

§ 2 
Formål 
Foreningens formål er at dyrke Taekwondo og med 
udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben 
at udbrede kendskabet til denne idræt. Det er endvidere 
foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at 
engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 

Kommentarer: 
Angivelse af foreningens formål har betydning, når 
man skal afgøre, om man vil være medlem af 
foreningen. Efter Grundloven har man har ret til frit at 
stifte en forening, når blot foreningens formål er lovligt. 
Jf. folkeoplysningslovens krav til foreningens formåls-
beskrivelse. 
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§ 3 
Medlemskab 
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 
5 år. 
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset 
alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve 
idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. 
Medlemmerne er forpligtet til at overholde forening-
ens vedtægt og leve op til foreningens formålsbe-
skrivelse. 
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal 
efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, 
forlægges generalforsamlingen. 

Kommentarer: 
Principielt skal en forening være åben for alle, der 
ønsker at blive medlem. Af praktiske årsager er det 
dog almindeligt at have en nedre aldersgrænse for 
optagelse af aktive medlemmer – afhængig af den 
pågældende idrætsgren. Et sådant (objektivt) 
optagelseskriterium er både velbegrundet og 
fornuftigt. Diskriminerende begrænsninger kan 
derimod aldrig accepteres. 
For at opnå kommunalt tilskud skal foreningen være 
åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, 
og foreningen skal bygge på aktivt medlemskab. 
Det er muligt at operere med en venteliste, hvis 
foreningen har nået grænsen for sin kapacitet og 
derfor ikke for tiden kan optage flere medlemmer. 
Vedtægten kan eventuelt suppleres med følgende: 
”Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag 
udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen 
kræver samme majoritet, som er foreskrevet til 
ændring af foreningens vedtægt”, jf. denne vejled-
nings forslag til § 17. 

§4 
Æresmedlemmer 
Indstilling kan foretages af medlemmer, der er 
tilsluttet Taekwondo Klub Køge – Tosan eller af 
klubbens bestyrelse. Indstillingen skal indeholde 
oplysninger om den pågældende, samt motivering 
for indstillingen. Indstillingen indsendes til 
formanden for Taekwondo Klub Køge – Tosan Ved 
udnævnelse til æresmedlem, som kun kan foretages 
af bestyrelsen, kræves enstemmighed. 

§ 5 
Indmeldelse 
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelses - 
blanket til foreningens kasserer. For medlemmer 
under 18 år skal indmeldelsesblanketten under - 
skrives af forældre eller værge. 

Kommentarer: 
Når indmeldelse er sket, har medlemmet de ret - 
tigheder og pligter, som følger af vedtægten, her - 
under adgang til at dyrke idrætten og pligt til at 
betale kontingent. 
Det må anbefales, at nye medlemmer får udleveret et 
eksemplar af foreningens vedtægt, og man bør også 
gøre medlemmet opmærksom på reglerne for 
udmeldelse af foreningen. 

§ 6 
Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en 
måneds varsel til udgangen af en kontingent - 
periode. I forbindelse med udmeldelse skal med - 
lemmets eventuelle økonomiske mellemværender 
med foreningen afvikles. 

Kommentarer: 
For at et medlems udmeldelse kan betragtes som 
gyldig, må det kræves, at reglerne vedrørende ud-
meldelse er overholdt. Hvis disse forhold ikke er i 
orden, kan foreningen principielt nægte at god - 
kende udmeldelsen, og medlemmet skal fortsat 
betale kontingent. 
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§ 7 
Kontingent 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsæt-
tes af bestyrelsen. 

Kommentarer: 
Af hensyn til reglerne om udelukkelse af et med - 
lem på grund af kontingentrestance er det vigtigt, at 
alle medlemmer er godt orienteret om, hvornår 
kontingentet skal betales. Orientering herom kan for 
eksempel ske via hjemmeside, klubblad, opslag i 
klubhuset og/eller indbetalingskort, som foreningen 
eventuelt udsender. 

§ 8 
Restance 
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af 
forfaldsmåneden. 

Kommentarer: 
Kontingentindtægt er ofte den største indtægtskilde 
for en forening. Derfor er det vigtigt, at man i 
foreningen er omhyggelig med rykkerproceduren, 
hvis et medlem ikke betaler kontingent rettidigt. Hvis 
et medlem efter påmindelse stadig ikke betaler sit 
kontingent, vil sletning af medlemslisten kunne ske, 
uden at spørgsmålet forelægges for generalforsam-
lingen. 

§ 9 
Udelukkelse og eksklusion 
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller per-
manent (eksklusion), såfremt vedkommende 
handler til skade for foreningen, eller såfremt 
vedkommende ikke opfylder sine medlemsfor-
pligtelser. 
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at 
blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 
I sager om eksklusion har medlemmet desuden 
krav på, at sagen afgøres på førstkommende 
generalforsamling, og at sagen sættes på dags-
ordenen som et særligt punkt. 
En generalforsamlings beslutning om eksklusion 
kræver samme majoritet som ved ændring af for-
eningens vedtægt. 

Kommentarer: 
Udelukkelse skal være i ovensstemmelse 
med DTaF´s regler. 
En forening vil kunne udelukke et medlem i en 
tidsbegrænset periode, hvis medlemmet har for - 
brudt sig mod det civile samfunds regler eller for - 
eningens egne regler. 
Foreningen og dens ledelse må naturligvis accep - 
tere, at medlemmerne har ret til en betydelig 
ytringsfrihed med hensyn til forholdene i forenin - 
gen. Permanent udelukkelse (eksklusion) af et 
medlem bør være forbeholdt undtagelsessitua-
tioner, hvor særlige forhold gør sig gældende. 
Således bør der kun i situationer, hvor et medlems 
adfærd eller ytringer har en vis grovhed, skrides til 
eksklusion. Det kan f.eks. være at et medlem mod-
arbejder foreningsformålet, eller udviser en så dårlig 
opførsel, at den skader foreningens anseelse og 
omdømme. Ligeledes kan nedsættende eller 
krænkende udtalelser til pressen om foreningen 
eller dens ledelse danne grundlag for en eksklusion. 
Hvis der træffes beslutning om at ekskludere et 
medlem, bør den ekskluderede have vejledning om 
muligheden for at klage til specialforbundets 
appeludvalg (som typisk kaldes ordensudvalget). 
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§ 10 
Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myn-
dighed i alle anliggender. Ordinær generalfor - 
samling afholdes én gang årligt inden udgangen af 
februar måned. 
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling. Hvis 
bestyrelsen ikke efterkommer vedtægtens bestem-
melse om at indkalde til generalforsamling, kan en 
kreds af stemmeberettiget medlemmer foretage 
indkaldelsen i foreningens navn. 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og ind-
komne forslag skal finde sted med tre ugers varsel 
ved mail og opslag i foreningens lokaler. 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling skal være indsendt skriftligt til 
bestyrelsen senest to uger før generalforsam - 
lingens afholdelse. Er der indkommet forslag, 
fremsendes disse til medlemmerne sammen med 
dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at 
dette er medlemmerne i hænde senest en uge før 
generalforsamlingen. 
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens 
medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er 
i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved 
personligt fremmøde. 
Aktive medlemmer under 18 år, kan lade sig 
repræsentere ved en forældre/værge. 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslut-
ningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

Kommentarer: 
At generalforsamlingen er højeste myndighed in-
debærer, at alle spørgsmål, der ikke efter ved-
tægten skal afgøres på anden måde, kan indbrin-
ges for generalforsamlingen. 
Det skal fremgå af vedtægten, hvornår og hvordan 
indkaldelse til generalforsamlingen skal foretages; 
om det skal ske ved brev til medlemmerne, ved 
opslag i klubhuset (på spillestedet) eller f.eks. ved 
annoncering i klubblad, i lokalavis og/eller på 
foreningens hjemmeside. Det er vigtigt, at reglerne 
om indkaldelse bliver overholdt, da generalforsam-
lingen ellers principielt ikke kan gennemføres. 

Efter folkeoplysningsloven skal alle medlemmer have 
indflydelse på foreningens drift. Dette vil normalt ske 
gennem stemmeret på foreningens 
generalforsamling. Hvis foreningen ønsker at 
begrænse ikke myndige medlemmers stemmeret, 
skal man kunne redegøre for, hvordan disse 
medlemmer på anden måde er sikret indflydelse på 
foreningens drift. 
At være medlem af en idrætsforening knytter sig til 
medlemmets personlige interesse for den 
pågældende idrætsgren og foreningen (i modsæt - 
ning til f.eks. en aktionærs økonomiske interesse i et 
aktieselskab), og der bør derfor ikke kunne stem-mes 
ved fuldmagt. 

§ 11 
Dagsorden 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal 
mindst omfatte følgende punkter: 

1) Valg af dirigent og referent 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret 

regnskab) for det forløbne år til godkendelse 
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 

det kommende år til godkendelse 
5) Fastsættelse af kontingent 
6) Behandling af indkomne forslag 
7) Valg af formand (i lige år) 
8) Valg af kasserer (i ulige år) 
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
10) Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
11) Valg af revisor og revisorsuppleant 
12) Eventuelt 

Kommentarer: 
Af vedtægten skal det fremgå, hvilke punkter der som 
minimum skal behandles på den ordinære 
generalforsamling. Der kan herudover optages andre 
punkter på dagsordenen. Dette skal fremgå af 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Under punktet „Eventuelt“ kan man drøfte alle 
forhold, der vedrører foreningen, men der kan ikke 
træffes beslutninger. 
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§ 12 
Generalforsamlingens ledelse 
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af 
en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og 
som ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog 
kræver vedtægtsændringer og beslutning om for-
eningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 
18. 
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem 
medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på 
forlangende. Der udfærdiges et referat over 
generalforsamlingens beslutninger. Referatet 
godkendes og underskrives af Formanden og 
dirigenten. 

Kommentarer: 
Det første punkt på dagsordenen er valg af diri - 
gent og referent. Dette punkt ledes typisk af 
bestyrelsens formand. Dirigenten er typisk medlem 
af foreningen, men kan også findes uden for 
medlemskredsen. Referenten vil oftest være 
foreningens sekretær. Har generalforsamlingen 
truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny 
indbringes for samme generalforsamling 

§13 
Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid 
indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 
mindst en femtedel af foreningens stemmeberet-
tigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen 
fremsætter ønske herom med en angivelse af det 
emne, som ønskes behandlet. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest tre uger 
efter begæringens modtagelse. For så vidt angår 
krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning 
m.m. gælder de samme bestemmelser som for den 
ordinære generalforsamling. 

Kommentarer: 
Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling 
forudsætter, at der er tale om et eller flere klart 
angivne spørgsmål, som skal behandles af 
foreningens højeste myndighed (generalforsam - 
lingen). 

§ 14 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og 
repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen 
kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af 
løbende eller enkeltstående opgaver. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 
tre af dens medlemmer, herunder formanden, er 
tilstede. 
De vedtagne beslutninger forpligter foreningen i 
henhold til vedtægten. 
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en og 
yderligere tre medlemmer og vælges for to år ad 
gangen på den ordinære generalforsamling. 
Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i 
lige år, medens kassereren og et bestyrelsesmedlem 
er på valg i ulige år. 
Formand og Kasserer vælges direkte, derudover 
konstituerer bestyrelsen sig på førstkommende 
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
Valgbare til bestyrelsen er stemmeberettiget, jf. § 
9, dog skal disse være fyldt 14. år. 

Kommentarer: 
Afgørelse om, hvem der bliver valgt til de forskellige 
bestyrelsesposter, træffes ved såkaldt relativt flertal – 
det vil sige, at den/de kandidat(er), der opnår flest 
stemmer, er valgt. 
Hvor mange personer bestyrelsen skal bestå af, 
afhænger af foreningens størrelse, struktur, tra-
ditioner m.v. Men af hensyn til reglen for hvornår 
bestyrelsen er beslutningsdygtig samt eventuelle 
afstemninger i bestyrelsen, må det dog anbefales, at 
antallet af bestyrelsesmedlemmer er ulige. 
Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når 
der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil 
modtage valg til den foreslåede post. 
Det anbefales at formand og kasserer er fyldt 18 år, 
og dermed myndig. 
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§15 
Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsesmøder skal indvarsles mindst 8 dage før 
mødet afholdes. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, 
når 3 af dens medlemmer, heraf Formanden, er til 
stede. Afstemning foregår ved almindeligt 
stemmeflertal. 

§16 
Cheftræner 
Bestyrelsen udpeger på sit første bestyrelsesmøde 
efter den ordinære generalforsamling en Cheftræner, 
som er ansvarlig over for bestyrelsen. 
Cheftræneren skal til det næst kommende 
bestyrelsesmøde fremlægge en handlingsplan og 
budget for de sportslige- og træningsmæssige 
aktiviteter, der forventes afviklet det kommende år. 

§ 17 
Regnskab 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Besty - 
relsen skal senest en måned før generalforsamlingen 
afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. 
Årsrapporten forelægges den ordinære generalfor-
samling til godkendelse og skal være forsynet med 
revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport 
udsendes til foreningens medlemmer sammen med 
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 

Kommentarer: 
Efter årsregnskabsloven skal der udarbejdes en 
såkaldt årsrapport, som skal indeholde driftsregn-
skab for det foregående år og status per regn-
skabsårets afslutning. 
Afhængig af om foreningen dyrker vinteridræt eller 
sommeridræt, kan det eventuelt være hensigts-
mæssigt med et andet regnskabsår end kalender-
året. Kommunen kan dog forlange, at foreningens 
regnskabsår følger kalenderåret. 
Bestyrelsen – typisk ved kassereren – skal hvert år 
på den ordinære generalforsamling forelægge et 
regnskab til godkendelse. Det regnskab (års - 
rapporten), der forelægges, skal være under - 
skrevet af hele bestyrelsen og påtegnet af den 
generalforsamlingsvalgte revisor. 

§ 18 
Revision 
På den ordinære generalforsamling vælges for et 
år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. 
Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen 
gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er 
til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig 
revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. 
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse 
regnskab og beholdninger. 

Kommentarer: 
Revisionsformen bør fremgå af foreningens ved - 
tægt. Ved almindelig regnskabsmæssig revision 
kontrolleres, at bilagene er rigtig udregnede, at bilag 
og bogføring er i overensstemmelse med hinanden, 
og at beholdninger og værdier er til stede. 
Ved såkaldt kritisk revision foretages desuden en 
vurdering af, om de afholdte udgifter er i overens - 
stemmelse med foreningens formål, med bestyr-
elsens eller generalforsamlingens beslutninger, og 
at de foretagende dispositioner i øvrigt er rimelige 
og forsvarlige. 
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§ 19 
Tegning og hæftelse 
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af 
formanden og mindst ét yderligere bestyrelses-
medlem. Ved optagelse af lån og indgåelse af 
lejekontrakter tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse. 
Ved økonomiske dispositioner over kr. 30.000,00, 
der ikke har været forelagt generalforsamlingen, 
kræves underskrift af formand og kasserer i 
forening. Foreningen kan ikke foretage 
låneoptagelse uden godkendelse af 
generalforsamlingen. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen 
personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler 
foreningen. 

Kommentarer: 
Ud over formanden vil bestyrelsesmedlemmer 
undertiden skulle handle på foreningens vegne og 
derved virke som fuldmægtig for foreningen. Der er 
ikke krav om, at en person skal være myndig (fyldt 
18 år) for at kunne indgå aftaler på foreningens 
vegne. Men af hensyn til de tilskud, foreningen 
modtager samt de personer og firmaer, som 
foreningen indgår aftaler med, er det 
hensigtsmæssigt, at flertallet af bestyrelsesmed - 
lemmerne – herunder formand og kasserer – er 
myndige personer. 
Efter lovgivningen vil bestyrelsesmedlemmer kun 
kunne drages til personligt (økonomisk) ansvar over 
for tredjemand, hvis man påfører denne et tab, fordi 
man har opført sig uansvarligt og groft retsstridigt. 
Det kunne være tilfældet, hvis bestyrelsen køber 
stort ind på kredit, selv om den ved, at der ikke vil 
være penge til at betale regningerne med. 
Hvis man på den anden side bruger sin sunde for-
nuft og handler ansvarligt, så er det ikke forbundet 
med særlig risiko at deltage i bestyrelsesarbejde i en 
idrætsforening. 

§ 20 
Vedtægtsændringer 
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver gene - 
ralforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne 
stemmer er for forslaget. 

Kommentarer: 
Ændring af en forenings vedtægt skal kunne ske på 
enhver lovligt indkaldt generalforsamling, d.v.s. på 
både ordinære og ekstraordinære generalforsam-
linger. 
Om alle vedtægtsændringer skal kræve kvalificeret 
flertal, er et holdningsspørgsmål. Det bør dog altid 
være sådan, at der til ændring af formåls- og 
opløsningsparagraf kræves kvalificeret flertal, da 
disse paragraffer er af stor vigtighed for foreningen 
og dens medlemmer. 
Enhver vedtægtsændring skal indsendes og 
godkendes af DTaF. 

§ 21 
Opløsning 
Køge Taekwondo Klub - Tosan kan kun opløses, 
når der på en generalforsamling, hvortil der er 
indkaldt med dette punkt særskilt på 
dagsordenen, og hvor mindst 4/5 af de 
stemmeberettiget medlemmer er fremmødt og at 
mindst 4/5 af de fremmødte stemmer for 
opløsningen af klubben. 
Såfremt en sådan generalforsamling ikke er 
beslutningsdygtig på grund af for lidt fremmødt 
stemmeberettiget, skal der indkaldes til ny 
generalforsamling med 14 dages varsel, hvor 
spørgsmålet må afgøres med mindst 4/5 majoritet 
af de fremmødte stemmeberettiget medlemmer. 
I forbindelse med klubbens opløsning tilfalder 
eventuel formue, idrætssamvirket i Køge. 

Kommentarer: 
Opløsning af en forening er en så væsentlig begiv-
enhed, at den altid skal foregå på en ekstraordinær 
generalforsamling. I tilfælde af opløsning kan en 
eventuel formue ikke tilfalde foreningens 
medlemmer, men bør anvendes til andre 
(amatør)idrætslige formål efter generalforsamlingens 
beslutning. Det kan være til idrætslige formål i 
hjemstedskommunen eller til en forening i en anden 
kommune. 
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§ 22 
Ikrafttræden 
Foreningens vedtægter er vedtaget på 
generalforsamlingen den xx. februar 2017. 
Vedtægterne træder i kraft samme dag. 
Alle tidligere vedtægter, vedtægtsændringer og 
tilføjelser annulleres hermed. 

_________________________________________
Dirigent 

__________________________________________ 
Formand
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