Vedtægter

§ 1 Klubbens navn er Favrskov TAEKWONDO Klub Chung Moo og har hjemsted i
Favrskov kommune, med afdelinger i Hinnerup, Hadsten og Hammel.
§ 2 Klubbens formål er at opøve sine medlemmer i TAE KWON DO samt at give
klubbens medlemmer og i særdeleshed børn og unge en almen dannelse og respekt
for andre mennesker gennem forenings fællesskab og aktiviteter.
§ 3 Bestyrelsen kan indmelde medlemmerne i Dansk TAE KWON DO Forbund (DTaF),
efter deres ønske. Klubben er medlem af Taekwondo Life Academy (TLA).
§ 4 Klubben har en aktiv børnepolitik, der administreres af bestyrelsen. Den skal
støtte op om foreningsformål og bestyrelsen er ansvarlig for, at der arbejdes aktivt
hermed.
§ 5 Som medlem i klubben kan optages enhver uberygtet person der er fyldt 5 år.
Man er medlem af klubben når indmeldelsesblanketten er indleveret til Kasseren og
kontingentet er betalt. Personer der har været straffet for vold, gadeuorden eller
legmeskrænkelse kan ikke optages. Medlemmer der gør sig skyldig i ovenstående vil
blive ekskluderet af bestyrelsen.
§ 6 Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfri, og har samme
adgang til klubben og nyder samme rettigheder som klubbens øvrige medlemmer.
Som æresmedlemmer kan udnævnes personer der har støttet klubben.
§ 7 Klubbens interesser ind- og udadtil varetages af bestyrelsen, som tilmed skal
påse at klubbens fomål og retningslinier overholdes, og der skaffes medlemmerne
den bedst mulige instruktion indenfor de givne økonomiske rammer. Bestyrelsen
skal bestå af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer.
§ 8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 18 år, samt opfylde samme kriterier som
medlemmer af klubben. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Kassereren, næstformand og 1. og 2. bestyrelsesmedlem er på valg i ulige årstal.
Formanden, sekretær og 3. bestyrelsesmedlem er på valg på lige årstal.
Der vælges hvert år 2 bestyrelses suppleanter og 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
§ 10 Kontingent og andre finansielle ydelser fastsættes af bestyrelsen.
§ 11 Foreningen tegnes af formanden og kasseren for bestyrelsen i forening eller
ved disses forfald af formand eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§ 12 Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt til kassereren med mindst en
måneds varsel, indbetalt kontingent refunderes ikke.
§ 13 Valg finder sted på generalforsamlingen, som skal finde sted mindst en gang
om året (inden den 31. marts). Indvarslingen skal ske med mindst 14 dages varsel og
forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
afholdes. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er altid
beslutningsdygtig. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Medlemmer, der
er minimum 18 år, der er fremmødt har 1 stemme pr. person.
Lovforslag vedtages dog med 2/3 af de fremmødte stemmer.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 1/3 af klubbens
medlemmer ønsker dette. Indkaldelsesfrist er her 8 dage. Beslutninger truffet på
generalforsamlingen kan ikke indankes for nogen domstol.
§ 14 Regnskabsåret er fra den 1/1 til den 31/12.
§ 15 Medlemmer der er i kontingentrestance for mere end en måned slettes af
medlemslisten. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af restance samt
indmeldelsesgebyr. Medlemmer, der ikke overholder klubbens ordensreglement kan
eksluderes af klubben. Eksklusion kan prøves på næstkommende generalforsamling
såfremt medlemmet ytrer skriftligt ønske herom.
Medlemmerne i restance har ikke krav på nogle af klubbens faciliteter.
§ 16 Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens midler.
§ 17 Formanden eller trænerne kan med øjeblikkelig varsel udelukke et medlem fra
DOJANGEN eller klubben, samt ekskluder medlemmet. Udelukkelsen kan indankes
skriftligt for den efterfølgende generalforsamling.

§ 18 Klubben er ikke ansvarlig for skader der er sket udenfor eller under træningen.
§ 19 Personer der ønsker at støtte klubben kan når som helst optages som passive
medlemmer, og betaler som sådanne 10 % af aktivt kontingent. Passive medlemmer
har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.
§ 20 Opløsning af klubben kan kun ske på to af hinanden følgende generalforsamlinger med dette formål. Evt. kapital skal gå til TAEKWONDO sportens
fremme efter bestyrelsens bestemmelse.
§ 21 Dagsorden til den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg a suppleanter.
6. Valg af revisorer og suppleanter.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Evt.
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