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Ekstraordinær Generalforsamling 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer/dirigent og valg af referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Vedtægtsændrings-præsentation 
4. Afstemning omkring vedtægtsændring 

 
Pause 
 

5. Præsentation af foreningsskifte-forslag 
6. Afstemning omkring foreningsskifte-forslag 
7. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Generalforsamlingen blev godkendt: 15 Fremmødte. 
 
Punkt 1: 

Referent: Michelle Askholm 
Dirigent: Victor Bech Moritz 

 
Punkt 2: 

Dagsorden godkendt af generalforsamlingen. 
 
Punkt 3: 

Vedtægtsændringer fra bestyrelsesmøde blev præsenteret ved oplæsning. 
Næstformand retter korrektur af godkendte rettelser. 

 
Rettelser: 

Pkt. 1 Ingen anmærkninger. 

Pkt. 2 Justering af sammensætningen af formål.  

Pkt. 3 Ingen anmærkninger. 

Pkt. 4 Ingen anmærkninger.  

Pkt. 5 Ingen anmærkninger. Forslag om ændring af aggressiv til uhensigtsmæssig? Aggressiv 
beholdes da uhensigtsmæssig kan gradbøjes for meget.  

Pkt. 6 Ingen anmærkninger. 

Pkt. 7 Ingen anmærkninger. 
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Pkt. 8 Kan man stemme som 16 årig? 

Pkt. 9 Ingen anmærkninger. 

Pkt. 10 Ingen anmærkninger.  

Pkt. 11 Ingen anmærkninger. 

Pkt. 12 Formanden skal have dobbeltstemme hvis der er uoverensstemmelser i en afstemning, hvis 
problemerne ikke kan løses ved enighedsprincip.  

Pkt. 13 Ingen anmærkninger.  

Pkt. 14 Ingen anmærkninger. 

Pkt. 15 Ingen anmærkninger. 

Pkt. 16 Ingen anmærkninger. 

Pkt. 17 Ingen anmærkninger. 

Pkt. 18 Rettelse af endelse på enkelte ord. Indenfor i to ord. 

 

Punkt 4: 

Afstemningens resultat: Enstemmig generalforsamling vedtog vedtægtsændringerne. 
Generalforsamlingen indvilligede i, at hvis Aarhus kommune har rettelser, har bestyrelsen mandat til 
at indføre disse obligatoriske rettelser, uden yderligere inddragelse af generalforsamlignen. 
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Punkt 5: 

Indkommet forslag: Foreningsskifte. 

Bestyrelsen forklarede at der var ønske om, at afholde en afstemning omkring klubbens fremtidige 
medlemsskab af Jinzen Do, efter at Aarhus Kampsport er blevet skabt som forening. Bestyrelsen 
havde inden generalforsamlingen undersøgt mulighederne ved foreningsskifte, samt fordelene ved 
at blive i Jinzen Do. På punktet blev forløbet og oplevelsen af samarbejdet mellem bestyrelsne og 
Jinzen Do drøftet, samt fordele og ulemper ved foreningsskifte. Derudover blev der talt om de 
værdier foreningen gerne vil fremhæve samt den ønskede udvikling. 

 

Bestyrelsen havde sat to valgmuligheder til afstemning; bliv i Jinzen Do eller skift forening.  

Efter dialog med generalforsamlingen blev en tredje mulighed til afstemningen tilføjet. Bliv i Jinzen 
Do med betingelse for bedre samarbejde, dialog og informationsstrøm. 

Valgmulighederne for afstemningen blev følgende: 

1. Bliv i Jinzen Do som nu 
2. Bliv i Jinzen Do hvis følgende betingelser kan opfyldes: 

a. Basale informationer omkring organisationen leveres inden generalforsamlingen i 
2018  

b. Forbedret gensidigt samarbejde inden generalforsamlingen 2019 (hvis punkt a 
opfyldes) 

c. Gensidig korrespondance forbedres 
3. Skift forening. 

Generalforsamlingen godkendte disse tre valgmuligheder samt muligheden for at stemme blankt. 

Punkt 6: 

Aftemningens resultat: Bliv i Jinzen Do med opfyldelse af opsatte betingelser. 

- Blive i Jinzen Do som nu: 0 stemmer. 
- Blive, med forbehold opfyldt: 10 stemmer. 
- Forenings skifte: 2 stemmer. 
- Blankt: 1 stemme. 
- Ikke afstemt: 2 stemmer. 

 

Punkt 7: 

Ingen punkter. 

 

Tak for god ro og orden. 


