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Islev Taekwondos ungdomsbestyrelse 
 
 

-Vedtægter- 
 
 
 

 

Kapitel 1: Formål 
 
§1: Ungdomsbestyrelsens formål er at videreformidle klubbens yngre medlemmers 
stemme og ønsker til bestyrelsen og resten af klubben 
 
Stk. 2: Ungdomsbestyrelsen samarbejder med bestyrelsen, men arbejder uafhængigt af 
deres holdninger og ønsker 
 
 
Kapitel 2: Medlemsforhold 
 
§1: Ungdomsbestyrelsen består af 7 medlemmer, mellem 11 og 17 år. Heraf 1 formand og 
1 næstformand. Det skal forsøges at medlemmerne har en jævn fordeling fra Juniorhold 
og de som træner på voksenhold 1+2. 
 
§2: Medlemmer i ungdomsbestyrelsen bliver valgt på den årlige generalforsamling, hvor 
de tilstedeværende stemmer på de kandidater, de synes vil være bedst til at 
repræsenterer dem og videreformidle deres ønsker 
 
§3: Ungdomsbestyrelsen forbeholder sig ret til at kunne indkalde et medlem, der over en 
længere periode har været inaktiv/fraværende, for at kunne tage stilling til dennes fortsatte 
virke i bestyrelsen 
 
 
Kapitel 3: Vedtægter 
 
§1: Ungdomsbestyrelses vedtægter følger Islev Taekwondo klubs almindelige vedtægter 
 
§2: Alle kan komme med ændringsforslag til ungdomsbestyrelsens vedtægter, der vil blive 
taget op hvert år til generalforsamlingen 
 
Stk. 2: For at et ændringsforslag skal godkendes, skal mindst 2/3 dele af stemmerne være 
for ændringsforslaget 
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Kapitel 4: Samarbejde 
 
§1: Alle i ungdomsbestyrelsen kan til enhver tid fremlægge et punkt og har ret til at blive 
hørt 
 
§2: Ungdomsbestyrelsen skal være i samarbejde med bestyrelsen og klubbens resterende 
medlemmer 
 
Stk. 2: Ungdomsbestyrelsen skal mindst to gange om året sende følere ud på de 
forskellige hold og tage eventuelle punkter fra holdene op på møderne, dog uden at være 
personspecifikke. 
 
Stk. 3: Ungdomsbestyrelsen skal have mulighed for mindst en gang om året eller efter 
behov at deltage de første 30 min af et bestyrelsesmøde, da det er vigtigt, at de to 
arbejder sammen og høre hinanden.  
 
Stk. 4: Til hvert møde skal der tages et referat, der sendes til bestyrelsen 
 
 
Sidst vedtaget ved generalforsamlingen den:  

 


