
 FORENINGEN CHOI'S VENNER 
 VEDTÆGTER 
 
 
 § 1. NAVN 
 
Foreningens navn er Choi's Venner, og har hjemsted på formandens adresse. 
 
 
 § 2. FORMÅL 
 
Foreningens formål er  
  - at støtte Kyoung-An Choi (CKA) på de vilkår foreningens økonomi til 
  enhver tid tillader. 

- at skabe rammerne for samarbejde, sociale netværk samt sociale 
arrangementer medlemsklubberne imellem. Herunder specielle 
instruktør/træner netværk på tværs af klubberne til udvikling af CV og 
klubberne. 
- at arrangerer seminarer, kurser og andre aktiviteter for CV klubbernes 
instruktører og medlemmer. 
- at tilbyde medlemsklubberne træning af CKA og dermed styrke 
Taekwondo's udvikling i Danmark.  
- at tilbyde instruktørseminarer, danfortræninger og – gradueringer, styret og 
afviklet af den nedsatte vejledergruppe for området. Vejledergruppen er 
udpeget i samarbejde med CKA. 
- at samarbejde med Dansk Taekwondo Forbund, andre 
interesseorganisationer samt enkeltpersoner på relevante områder. 

                       - at drive forlagsvirksomhed samt 
  - at promote det årlige stævne Choi's Tournament. 
 
 § 3. MEDLEMSKAB 
 
Klubber kan opnå medlemskab af foreningen, når følgende betingelser er opfyldt: 
 
A.  Medlemsklubben skal betale kontingent for alle dens aktive medlemmer.    
    Klubben aktive medlemmer med DTF licens medregnes her. 
    Foreningen kan kræve efter betalt medlemskontingent iflg. medlemstal 
    fra Dansk Taekwondo Forbund. 
 
B.  Medlemsklubben skal medunderskrive evt. arbejdskontrakt med CKA. 
 
C.  Medlemsklubben skal overholde CV’s værdigrundlag samt benytte CKA efter de   

retningslinjer, der fastsættes på foreningens generalforsamling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 § 4. GENERALFORSAMLING 
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og dannes således: 
 
Klubber med 0-10 medlemmer:      0 stemmer 
Klubber med 11-30 medlemmer:     1 stemme 
Klubber med 30-75 medlemmer:     2 stemmer 
Klubber med over 76 medlemmer:  3 stemmer 
Bestyrelsesmedlemmer:            1 stemme pr. person. 
 
Generalforsamlingens ordinære møde afholdes hvert år i forbindelse med CV’s 
Højdanseminar. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger før mødet. 
Ekstraordinær generalforsamling kan ske såfremt mindst 1/3 af medlemsklubberne skriftligt 
fremsætter ønske herom. Indkaldelse 4 uger før mødet. 
 
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal af fremmødte stemmer. Vedtægtsændringer 
kræver dog 2/3 flertal af fremmødte stemmer. Kun fremmødte klubrepræsentanter og 
bestyrelsesmedlemmer har stemmeret hver med 
1 stemme. 
 
 § 5. GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 
 
1.  Valg af dirigent og referent. 
2.  Valg af stemmetællere. 
3.  Bestyrelsens beretning. 
4.  Forelæggelse af revideret regnskab samt godkendelse af budget for 
    det kommende år. 
5.  Fastsættelse af medlemskontingent og træningsfordeling. 
6.  Behandling af indkomne forslag. 
7.  Valg af bestyrelse. 
8.  Valg af 1 bestyrelsessuppleant. 
9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
10. Eventuelt. 
 
 § 6. VALG TIL BESTYRELSE MV. 
 
Bestyrelsen består af 3 medlemmer: en formand, en kasserer/forretningsfører samt et 
bestyrelsesmedlem udpeget af vejledergruppen. 
 
Formanden er på valg i lige år og kassereren/forretningsføreren ulige år. Bestyrelses-
suppleanten vælges for 1 år ad gangen. 
 
Revisorerne vælges for 2 år ad gangen. 1 i lige år og 1 i ulige år. 
 
Revisor suppleanten vælges for 1 år ad gangen. 
 
Bestyrelsen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Kassereren kan tildeles fuldmagt 
til alene at disponere over bank- og girokonti. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesreferater sendes til medlems-
klubberne. 
 



 
 
 § 7. REGNSKAB OG REVISION 
 
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 
 
Regnskabet skal indeholde driftsregnskab, balance og budget. Det reviderede 
regnskab forelægges bestyrelsen inden det fremlægges på den ordinære generalforsamling. 
 
Regnskabet revideres af 2 revisorer. 
 
 
 § 8. NEDLÆGGELSE 
 
Nedlæggelse af foreningen Choi's Venner kan ske ved vedtagelse på en ordinær 
generalforsamling og påfølgende fornyet vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, 
der afholdes inden 6 uger efter det ordinære møde. 
 
Eventuelle midler ved nedlæggelsen tilfalder med 50 % til CKA og 50% til forholdsmæssig 
medlemsfordeling mellem medlemsklubberne på nedlæggelsestidspunktet.   
 
 
 
 
 
 
 
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. april 1994 
Ændret på ordinær generalforsamling den 18. september 1998 
Ændret på ordinær generalforsamling den 9. april 1999 
Ændret på ordinær generalforsamling den 30. april 2005 
Ændret på ordinær generalforsamling den 1. maj 2010 
Ændret på ordinær generalforsamling den 11. april 2014 
Ændret på ordinær generalforsamling den 14. november 2015 
Ændret på ordinær generalforsamling den 3. November 2018 


