
Godkendt version februar 2018 

Foreningsvedtægter  

Aarhus Kampsport 

 

1. Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er Aarhus Kampsport. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. 

 

2. Foreningens formål 

Foreningen har til formål at udbrede kendskabet til, og interessen for fuldkontakt karate og 

kickboxing i Danmark. Foreningen skal fremme mellemmenneskelig respekt samt støtte det 

enkelte medlems motivation, sportslige og personlige udvikling. 

 

3. Optagelse af medlemmer 

Alle er som udgangspunkt velkomne i Aarhus Kampsport. Ansøgning om optagelse skal ske 

skriftligt. Ved optagelse af medlemmer under 18 år, skal værge give samtykke hertil. Ved 

ansøgning om optagelse kan bestyrelsen kræve, at ansøger fremviser sin straffeattest. Hvis 

det ikke er muligt at fremvise en ren straffeattest, drøftes optagelsen af det givne medlem i 

bestyrelsen. 

 

4. Udmeldelse 

Gyldig udmeldelse sker ved skriftlig kontakt til foreningens kasserer. Dette skal ske inden den 

14. i måneden. 

 

5. Eksklusion af medlemmer 

Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem, som på en særlig grov måde 

har tilsidesat sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsen skal dog forinden have givet det 

pågældende medlem adgang til at udtale sig. Ved beslutning om eksklusion skal der foreligge 

en skriftlig begrundelse herfor. Medlemseksklusioner kan altid forlanges forelagt på en 

generalforsamling som et særligt punkt, hvorunder det pågældende medlem skal have adgang 

til at udtale sig. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, 

medmindre den ordinære generalforsamling er umiddelbart forestående. Har et medlem på 

grov måde tilsidesat sine medlemsforpligtelser, uden at dette giver anledning til eksklusion, 

kan bestyrelsen evt. idømme det pågældende medlem karantæne i 3 måneder. 

 

6. Kontingent 

De første 14 dages træning er en prøveperiode. 

Bestyrelsen fastsætter kontingentsatsen for det kommende år, og denne godkendes på den 

årlige ordinære generalforsamling. Ved uopsætteligt behov for kontingentjustering, har 
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bestyrelsen mandat til at foretage denne justering på et ordinært bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen kan tildele enkelte medlemmer hel eller delvis kontingentfritagelse i forbindelse 

med udførelsen af opgaver for foreningen.  

 

7. Typer af medlemmer 

- Børnemedlem (Op til 16 år) 

- Standardmedlem (Over 16 år) 

- Æresmedlem 

- Æresmedlemmer kan kun udpeges af bestyrelsen. 

- Passivt medlem 

- For passive medlemmer gælder, at en genaktivering skal ske inden d. 

14. i måneden inden ønsket start. 

 

8. Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningen i alle dens anliggender. 

Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang om året, i 1. kvartal. Indkaldelse til 

generalforsamlingen skal ske mindst 3 uger i forvejen ved skriftlig meddelelse til foreningens 

medlemmer via opslag i foreningens lokaler og på sociale medier. Dagsordenen til 

generalforsamlingen bekendtgøres senest 8 dage før afholdelse af denne. 

Alle aktive medlemmer over 16 år med min. 3 mdr. gyldigt medlemskab i foreningen og som 

ikke er kontingentrestance har stemmeret. Afgivning af stemme kan udelukkende ske ved 

personligt fremmøde til den ordinære generalforsamling. 

 

9. Dagsorden til den ordinære generalforsamling 

I. Valg af dirigent og referent 

II. Bestyrelsens beretning 

III. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

IV. Godkendelse af kontingentsats 

V. Gennemgang og behandling af indkomne forslag 

VI. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

VII. Valg af revisor 

VIII. Eventuelt 

 

10. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen på eget initiativ, 

eller i det tilfælde at 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker dette af 

bestyrelsen. Varsling af en ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme krav som i 8. 
 

11. Generalforsamlingens ledelse 

Generalforsamlingen udvælger en referent og en dirigent. Dirigenten har ansvaret for at 
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optælle stemmer og afgøre afstemninger. Vedkommende må ikke være medlem af 

bestyrelsen. 

Generalforsamlingens beslutninger sker efter flertal af stemmer blandt de tilstedeværende 

stemmeberettigede medlemmer. 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i referatet, og dette underskrives af dirigenten og 

referenten. 

Har en generalforsamling truffet en afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på 

samme generalforsamling. 

 

12. Bestyrelsesembede 

Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle 

forhold. 

Tegningsretten besiddes af den siddende formand, næstformand og kasserer. 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer (formand, næstformand, kasserer samt 3 menige 

bestyrelsesmedlemmer). Bestyrelsen vælges for et år af gangen af den ordinære 

generalforsamling. Valgbare er kun til generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer, 

som senest på dagen har meldt deres kandidatur. Genvalg kan finde sted. 

Som udgangspunkt løses beslutninger ved enighedsprincippet. Hvis dette ikke kan lade sig 

gøre, afholdes en afstemning hvor formandsposten besidder 2 stemmer. 

 

13. Konstituering 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, dog 

senest 14 dage efter generalforsamlingen. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet 

som formand. Bestyrelsen formulerer sin egen forretningsordenen. Bestyrelsen er kun 

beslutningsdygtig, når formanden/næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer er tilstede. 

 

14. Regnskab 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 30. marts afgive 

driftsregnskab for det forløbne år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskabet 

forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 

15. Revision 

På den ordinære generalforsamling udvælges for for et år af gangen en revisor, som hvert år i 

februar gennemgår det samlede regnskab. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse 

regnskab og beholdninger. Hvervet som revisor kan ikke forenes med en bestyrelsespost.  

 

16. Hæftelse 

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller 

tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er 
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opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som 

forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for 

foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. 

 

17. Instruktør 

Alle instruktører skal fremvise en børneattest og er underlagt regler omkring undervisning af 

mindreårige.  

 

18. Vedtægtsændringer 

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af 

foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Ændringer i foreningens formål kan 

kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede af 

klubbens medlemmer er tilstede. Hvis færre end det angivne antal stemmeberettigede er 

mødt op, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestlutningen 

kan træffes uanset antal fremmødte. 

Eksklusions- og indmeldelsesregler kan ændres ved ordinære bestyrelsesmøder, hvor 2/3 af 

den siddende bestyrelse er fremmødt. 

Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid i Aarhus Kommune for at sikre, at de til 

stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav. 

 

19. Foreningens ophævelse 

Bestemmelser om foreningens ophævelse kan kun foretages på en ekstraordinær 

generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens 

stemmeberettigede  medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 

3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens 

område. 
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