Vedtægter for
Haslev Karate Skole – BUSHINKAN
- Stiftet den 14. september 1977 -

§ 1.

Foreningen
Foreningens navn er Haslev Karate Skole - BUSHINKAN.

§ 2.

Foreningens formål et at udbrede kendskabet til karate.

§ 3.

Foreningens hjemsted er Faxe kommune.

§ 4.

Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, der som minimum fylder 9 år i det år hvor optagelsen finder sted
og tilslutter sig foreningens formål. Dispensation for alderskravet kan gives, hvis en enig bestyrelse
stemmer herfor. Det er endvidere en forudsætning for deltagelse i træningen, at man som medlem
har betalt det af bestyrelsens fastsatte kontingent.

§ 5.

Medlemmer, der efter bestyrelsens opfattelse ved deres optræden direkte eller indirekte
modarbejder foreningens formål og/eller arbejde, kan udelukkes for en fastsat tid eller for
bestandigt. Bestemmelse herom træffes af bestyrelsen.

§6

Bestyrelsen
Foreningens bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf en plads er reserveret til et medlem af
Aktivitetsudvalget. Disse vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at 2
bestyrelsesmedlemmer vælges på alle lige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på alle ulige
årstal. Medlemmet fra Aktivitetsudvalget, udpeges af Aktivitetsudvalget for et år af gangen. Til
bestyrelsen vælges hvert år én suppleant, som kan deltage i bestyrelsesmøderne, men som ikke har
stemmeret.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

§ 7.

Bestyrelsen kan overdrage medlemmerne og deres familier arbejdsopgaver inden for foreningen.

§ 8.

Generalforsamlingen
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hver år
senest ultimo februar måned. Skriftlig besked uddeles i træningslokalet til tilstedeværende
medlemmer samt noteres på klubbens hjemmeside senest 14 dage før.

§ 9.

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen eller et flertal af de
stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Skriftlig besked med dagsorden uddeles i
træningslokalet til tilstedeværende medlemmer samt noteres på klubbens hjemmeside senest 7 dage
før.

§ 10.

På generalforsamlingen har medlemmer som er fyldt 14 år stemmeret. Til bestyrelsen kan vælges
alle der er fyldt 17 år. Valg sker skriftligt, hvis mindst 2 medlemmer ønsker det

§ 11.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Forelæggelse af revideret regnskab.
Behandling af evt. forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor.
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt til formanden skriftligt senest 6 dage før.
§ 12.

Kontingent
Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

§ 13.

Vedtægter

Vedtægtsændringer fremsættes skriftligt senest 8 dage før ordinær generalforsamlig til bestyrelsen,
og godkendes på generalforsamligen.
§ 14.

Ophævelse af foreningen
Ophævelse af foreningen kan kun finde sted når 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer stemmer for, på 2 på hinanden følgende lovligt indvarslede ekstraordinære
generalforsamlinger.

§ 15.

Tegningsret
Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller kasseren. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver
tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig
hæftelse.
Lovene er sidst ændret d. 22.- februar 2017

