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Vedtægter for Gangnam Sportstaekwondo Klub Virum 
 
 
§ 1 Navn  
Stk. 1  Klubbens navn er Gangnam Sportstaekwondo Klub Virum.  
Stk. 2  Klubbens hjemsted er Lyngby kommune.   
 
§ 2 Formål  
Stk. 1  Klubbens formål er, at udbrede og træne taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds 
regler og love. 
Stk. 2  At skabe et underholdende fritidsliv samt udvikle talenter, som kan indgå i den danske elite på 
nationalt og internationalt turneringsniveau.  
Stk. 3  Klubben bygger på medlemsindflydelse, aktivt medlemskab og et forpligtende fællesskab med 
respekt for individet, og er alene almennyttig og tilbyder kontinuerlig folkeoplysende virksomhed efter 
loven. 
 
§ 3 Organisation  
Klubben er medlem af Dansk Taekwondo Forbund (DTaF), samt Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er 
underlagt disses love og bestemmelser.  
 
§ 4 Medlemmer  
Stk. 1 Medlemmer skal være fyldt 5 år, men der kan gives dispensation til optagelse af medlemmer fra 
4 år, når tilstrækkelig modenhed er tilstede. 
Stk. 2 Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver skriftelig samtykke fra 
forældre/værge.  
Stk. 3 Alle medlemmer skal udfylde og underskrive indmeldelsesformular og vedlægge foto. 
Stk. 4 Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingentet. 
Stk. 5 Ansøgere, der har været straffet for vold, legemskrænkelse, grov gadeuorden, overtrædelse af 
DIF´s dopingregler eller handel med narkotiske stoffer, kan af bestyrelsens nægtes medlemskab. 
Stk. 6 Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker 
medlemskab, forlægges på førstkommende generalforsamling. 
 
§ 5. Børnepolitik 
Klubben har en udførlig børnepolitik, som til fulde skal sikre de yngste medlemmers tarv. 
 
§ 6 Ansvar  
Stk. 1 Al træning, samt deltagelse i lejr, stævner samt andre arrangementer er på medlemmers eget 
ansvar.  
Stk. 2 Klubben er ligeledes uden ansvar ved skader på eller tyveri af medlemmers ejendele - uanset om 
skaden/tyveriet er sket i klubbens lokaler eller i forbindelse med klubarrangementer andetsteds.  
Stk. 3 Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben 
indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.  
Stk. 4 Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor klubben udover  
kontingentforpligtelsen.  
Stk. 5 Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen 
art. 
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§ 7 Kontingent  
Stk. 1 Klubbens kontingent fastsættes på en generalforsamling og er gældende frem til næste ordinære 
generalforsamling.  
Stk. 2 Kontingent betalingsbetingelser for aktive medlemmer fastsættes af bestyrelsen, dog med 3 
måneders varsel ved skifte og for passive medlemmer er det helårsvis forud. 
Stk. 4 I visse tilfælde kan  trænere, bestyrelse og aktive hjælpere i klubben blive kontingent fritaget. Ved 
generalforsamlingen offentliggøres fri-kontingenter for den forgangne periode. 
Stk. 5 Foruden det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, skal medlemmet betale for sin DTaF 
licens. 
Stk. 6 Personer med fri-kontingent skal betale DTaF-licens.   
 
§ 8 Udmeldelse - Eksklusion  
Stk. 1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens bestyrelse med mindst én 
måneds varsel til den 1. i en måned, og at medlemmet har betalt sit kontingent frem til denne dag. 
Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse på udmeldelsen. 
Stk. 2 Når medlemmer er i kontingentrestance udover 3 måned, kan bestyrelsen med mindst otte dages 
skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan 
optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin kontingentrestance til klubben.  
Stk. 3 Klubbens instruktører kan øjeblikkeligt udelukke et medlem fra træning, når særlige forhold giver 
anledning dertil. Udelukkelse udover 14 dage skal ske i samråd med ledende instruktør og 
bestyrelsesformand. Enhver udelukkelse kan indankes for bestyrelsen.  
Stk. 4 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, såfremt vedkommende ikke overholder 
foreningens vedtægter eller som har været straffet for vold, legemskrænkelse, grov  gadeuorden, 
overtrædelse af DIF´s dopingregler eller handel med narkotiske stoffer. Bestyrelsens beslutning herom 
kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Inden bestyrelsen træffer 
sin afgørelse om eksklusion, skal vedkommende skrifteligt modtage anklagepunkter og skrifteligt 
opfordres til at fremføre sit forsvar for bestyrelsen. 
Stk. 5 Ved eksklusion skal sagen fremsættes på førstkommende generalforsamling som et særligt 
punkt på dagsordenen og bekræftes ved 2/3 af det fremmødte flertal. 
 
§ 9 Generalforsamling  
Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Der indkaldes med mindst tre ugers 
varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller via opslag på klubbens hjemmeside.  
Stk. 2 Forslag til behandling på generalforsamlingen, samt ønsker om opstilling til 
bestyrelsen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Er der ingen, der på forhånd ønsker opstilling til bestyrelsen, vil opstilling kunne foretages på 
generalforsamlingen. 
Stk. 3 Dagsordenen med indkomne forslag og ønsker om opstilling til bestyrelsen, samt godkendt  
regnskab, bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, ved skriftlig meddelelse til 
medlemmerne eller via opslag på klubbens hjemmeside.  
Stk. 4 Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen er 
tilsvarende forpligtig hertil, når mindst 1/3 af medlemmerne har anmodet skriftligt herom, med 
oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Procedure for den ekstraordinære   
generalforsamling, herunder varsler, tidsfrister mv., er som ved ordinær generalforsamling jf. § 9 stk. 1 
– 3. 
Stk. 5 Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, og stemmeret for medlemmer under 15 år tilfalder 
forældre/værger. 
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Stk. 6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum omfatte følgende punkter:  
 

1. Valg af dirigent  
2. Valg af protokolfører  
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år samt budget  
for det kommende år  
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Behandling af eventuelle indkomne forslag  
7. Valg af formand (i lige år)  
8. Valg af næstformand (i ulige år) 
9. Valg af kasserer (i ulige år)  
10. Valg af sekretær (i lige år) 
11. Valg af medlem (i ulige år)  
12. Valg af suppleanter (hvert år) 
13. Valg af revisor (hvert år) 
14. Eventuelt 
 

Stk. 7 Dirigenten godkender sammen med bestyrelsen det af protokolføreren udarbejdede referat fra 
generalforsamlingen senest 2 uger efter generalforsamlingen. 
Stk. 8 På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende.  
Stk. 9 Ved vedtægtsændring og i eksklusionssager kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende 
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.  
Stk. 10 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Såfremt der begæres skriftlig afstemning, skal dette 
ønske efterkommes. Afstemninger om eksklusion skal altid foregå skriftligt.  
 
§ 10 Bestyrelsen  
Stk. 1 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne 
beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til klubbens vedtægter. 
Stk. 2 Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, hvor både formand og kasserer skal være 
myndige, men også flertallet skal kunne mønstre et myndigt flertal, samt 2 suppleanter. 
 
Formand 
Næstformand 
Kasserer 
Sekretær 
Medlem 
Suppleant 1 
Suppleant 2 
 
Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, således at næstformand, kasserer og 
medlem er på valg i ulige år, formand og sekretær i lige år. Suppleanter vælges hvert år. 
Stk. 4 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Ved 
formandens frafald indtræder næstformanden i dennes sted.  
Stk. 6 Bestyrelsesmøder afholdes når formand eller mindst 1 bestyrelsesmedlem anmoder herom, dog 
mindst 1 gang i kvartalet.  
Stk. 7 Indkaldelsen, med dagsorden til bestyrelsesmøde, skal være alle medlemmer til rådighed mindst 
2 dage før afholdelse. 
Stk. 8 Forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal være bestyrelsen i  
hænde senest 3 dage før bestyrelsesmødets afholdelse.  
Stk. 9 Bestyrelsesmøder er åben for medlemmer, hvis det anmodes herom.  
Stk. 10 Bestyrelsen fører en protokol/referat over alle forhandlinger/beslutninger og bestyrelsesmøder 
som skal være godkendt ved underskrift og tilgængeligt, for medlemmer inden for maksimalt 4 uger.  
Stk. 11 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg m.m.  
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§ 11 Tegningsret  
Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og kasserer. Ved økonomiske dispositioner over 3000 kr 
kræves der både underskrift af såvel formanden som kasserer.  
Stk. 2 Bestyrelsen kan dog bemyndige kassereren til alene at  
administrere den daglige økonomiske ledelse.  
 
§ 12 Regnskab  
Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.  
Stk. 2 Driftsregnskab og status skal forelægges den ordinære generalforsamling til  
godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning, og de bekendtgøres for foreningens 
medlemmer jf. § 9 stk. 3 
 
§ 13 Revision  
Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en kritisk  
revisor jf. § 9.6.  
Stk. 2 Revisoren skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og påse, at korrekte 
beholdninger er tilstede.  
Stk. 3 Regnskab og status forsynes med en påtegning.  
Stk. 4 Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.  
 
§ 14 Opløsning  
Stk. 1 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed  
særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 
2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at 
mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der 
ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med 
ovennævnte stemme flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.  
Stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning skal dens formue anvendes til til almennyttige formål og til 
Taekwondo sportens fremme. Eventuelle midler kan ikke tilføres nogen enkeltperson.  
 
 
Formand:     
(Navn)     Helle Kayerød 
 
Underskrift                                                                   
 
 
Dirigent:     
(Navn)    Flemming Noes Rasmussen 
 
Underskrift                                                                   


