VEDTÆGTER
FOR

KALUNDBORG
SON TAEKWONDO

-2§1
Kalundborg Son Taekwondo er et samvirke, som har hjemsted i Kalundborg
Kommune.
§2
Kalundborg Son Taekwondo er en afdeling, som har tilhørsforhold til Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Foreningen Choi’s Venner (CV), Son
Taekwondo Samvirke (STS) og Kukkiwon (Hovedkvarter for Verdens
Taekwondo).
§3
Kalundborg Son Taekwondos formål er, ærligt, at fremme den medmenneskelige bevidsthed på en naturlig måde samt at fremme livskvalitet gennem
uddannelse af fysiske og vidensbaserede færdigheder, hvilket er sammenfaldende med målet indenfor Son Taekwondo Samvirke.
§4
I forbindelse med Kalundborg Son Taekwondos ordinære generalforsamling er
følgende gældende:
Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. maj pågældende år.
Indkaldelsen hertil meddeles skriftligt eller elektronisk til de enkelte
medlemmer med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes
skriftligt eller elektronisk til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Stk. 3. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af formandens beretning.
3. Fremlæggelse af kassererens beretning.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Eventuelt.
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§ 10

Stk. 4. Generalforsamlingen er den myndighed i Kalundborg Son Taekwondo,
som medlemmerne og bestyrelsen er ansvarlige overfor.
Stk. 5. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset
antallet af fremmødte med stemmeret.
Stk. 6. Stemmeret har medlemmer af Kalundborg Son Taekwondo, som ikke er
i kontingentrestance. For at personer kan være valgbare til kasserer, skal de
være økonomisk myndige og således være fyldt 18 år.
Stk. 7. Såfremt der foretages afstemninger om personer, skal der benyttes
skriftlig afstemning af de fremmødte med stemmeret. Og i tilfælde af stemmelighed mellem kandidater vil lodtrækning være afgørende for udfaldet. Øvrige
afstemninger kan finde sted ved håndsoprækning.
Stk. 8. Ved afstemninger om beslutninger og vedtægtsændringer træffes disse
ved simpelt flertal.
Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt 1/3 af
Kalundborg Son Taekwondos medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom til
formanden eller såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt. M.h.t. indkaldelsesproceduren vil bestemmelserne jvf. stk. 2. være gældende.

Kalundborg Son Taekwondo hæfter ikke for eventuelle skader og/eller ulykker,
der måtte opstå i forbindelse med deltagelse i aktiviteter i Kalundborg Son
Taekwondos regi, idet deltagelsen foregår på eget ansvar.

§5
Kalundborg Son Taekwondo forvaltes af en lovlig valgt bestyrelse på 3, 5 eller
7 medlemmer.
Stk. 1. Bestyrelsen skal mindst bestå af: 1 formand, 1 næstformand og 1 kasserer.
Stk. 2. Tegningsret har både formand og kasserer, som således begge kan skrive
under på vegne af Kalundborg Son Taekwondo.
Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer samt - såfremt det er muligt - 2 bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant. I lige år vælges næstformand, kasserer, 1
bestyrelsesmedlem og 1 bestyrelsessuppleant. Ydermere vælges hvert år 2
revisorer for 1 år ad gangen.
Stk. 4. I samarbejde med undervisere forvalter bestyrelsen Kalundborg Son
Taekwondo i alle anliggender.
Stk. 5. Bestyrelsen afholder sine møder efter behov, men bør afholde 1 møde
pr. halvår, hvor afgørelserne træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af
stemmelighed vil pågældende forslag bortfalde.
Stk. 6. Bestyrelsen kan ad hoc nedsætte og hæve forskellige aktivitetsudvalg til
specifikke arbejdsområder.
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§6

Stk. 4. Kalundborg Son Taekwondo kan ved en kontingentrestance efter 2.
rykkerskrivelses sidste indbetalingsdato indbringe skyldner til en advokat og
med advokatbistand føre en inkassossag på det ikke indbetalte kontingent og
rykkergebyrer. Diverse omkostninger i forbindelse med en sådan inkassossag
med advokatbistand er skyldner forpligtiget til at betale.
Stk. 5. Hjælpere til undervisningen samt bestyrelsesmedlemmer kan være
kontingentfrie i for-hold til deres engagement i Kalundborg Son Taekwondo,
hvor det kontingent-frie beløb fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 6. Undervisere i Kalundborg Son Taekwondo underviser ulønnet og får
godtgjort kontingent, Son Taekwondo-materialer samt aktiviteter i relation til
egen Son Taekwondo-uddannelse så som seminarer, kursusaktiviteter m.m. plus
de hermed knyttede befordrings- og kostudgifter.
Stk. 7. Undervisningsassistenter i Kalundborg Son Taekwondo underviser
ulønnet og får godtgjort ½ kontingent, Son Taekwondo-materialer samt
gebyrudgifter forbundet med aktiviteter i relation til egen Son Taekwondouddannelse så som seminarer, kursusaktiviteter m.m..
Stk. 8. Udmeldelse af Kalundborg Son Taekwondo skal ske skriftligt til kassereren, hvor kontingentet betales indtil udmeldelsesdatoen.

Stk. 1. Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december.
Stk. 2. Kalundborg Son Taekwondos regnskab revideres af de valgte kritiske
revisorer, inden det bliver fremlagt på den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Fremstår et eventuelt overskud i Kalundborg Son Taekwondo, må et
sådant ikke tilfalde enkeltpersoner.
Stk. 4. Kalundborg Son Taekwondo bygger på et aktivt medlemskab og skal
have mindst 5 kontingentbetalende medlemmer for at være eksistensberettiget.
Stk. 5. I tilfælde af at Kalundborg Son Taekwondo ophører, må eventuelle
økonomiske aktiver (kapital) ikke tilfalde enkeltpersoner; disse vil derimod
tilfalde Son Taekwondo Samvirke.
§7
Betingelse for medlemskab af Kalundborg Son Taekwondo er, dels at indmeldelse skal ske skriftligt på Kalundborg Son Taekwondos indmeldelsesblanket
ved underskrift (for børn/unge under 18 år ved underskrift af forældre), og dels
at kontingent skal være indbetalt, hvor kontingentet indbetales halvårligt eller
kvartalsvis ved forudbetaling til kassereren. Kontingentet dækker for
medlemskab af Kalundborg Son Taekwondos foreningsfællesskab. Derfor er
kontingentet ikke differentieret i forhold til det enkelte medlems
træningsaktivitet.
Stk. 1. Såfremt en kontingentrestance opstår, skal skyldner senest 7 dage efter
sidste indbetalingsdato indgå en aftale med kassereren angående kontingentindbetalingen.
Stk. 2. Såfremt skyldner ikke indgår aftale med kassereren, jvf. § 7 stk. 1., kan
kassereren efter sidste indbetalingsdato fremsende 1. rykkerskrivelse plus et
rykkergebyr på 50,- kr. med en 14 dages indbetalingsfrist. Og såfremt 1. rykkerskrivelses sidste indbetalingsdato heller ikke overholdes af skyldner, kan
kassereren efter 1. rykkerskrivelses sidste indbetalingsdato fremsende 2.
rykkerskrivelse plus yderligere et rykkergebyr på 50,- kr. med 14 dages indbetalingsfrist.
Stk. 3. Er en kontingentrestance plus 2 rykkergebyr á 50,- kr. efter 2. rykkerskrivelses sidste indbetalingsdato ikke indbetalt af skyldner, vil den pågældende
person, som er i kontingentrestance blive betragtet som udmeldt af Kalundborg
Son Taekwondo.

§8
Bestyrelsen vil i samarbejde med undervisere arbejde aktivt imod brug af
doping blandt Kalundborg Son Taekwondos medlemmer.
Stk. 1. Bestyrelsen og undervisere kan i samarbejde til enhver tid kræve af
ethvert medlem af Kalundborg Son Taekwondo, at der bliver foranlediget
dopingtest.
Stk. 2. Såfremt et medlem konstateres at have gjort brug af doping vil
bestyrelsen i samarbejde med undervisere i Kalundborg Son Taekwondo
ekskludere det pågældende medlem.
§9
I samarbejde med undervisere i Kalundborg Son Taekwondo kan bestyrelsen:
enten frigøre en person fra undervisning/arbejdsaktivitet til anden alternativ
undervisning/arbejdsaktivitet eller i specifikke tilfælde udelukke en person, som
i eller uden for Kalundborg Son Taekwondo skønnes at have udvist uetisk
optræden.

