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§ 1 NAVN OG HJEMSTED: 
Foreningens navn er Haslev Taekwon-Do Skole – foreningen har hjemme i Faxe Kommune. 
 

§ 2 FORMÅL: 
Skoleben har til formål at undervise i traditionel SHIN WON HWA Taekwon-Do i henhold til 
Stormester Dr. Shin, Boo Youngs vejledning og Shin Won Hwa’s elevpensum. 
Al undervisning sker i overensstemmelse med retningslinjer for Dansk SHIN WON HWA skole og 
Shin Won Hwa’s æreskodex. 
 

§ 3 ORGANISATION: 
Haslev Taekwon-Do Skole er medlem af Dansk Shin Won Hwa Skole og udspringer heraf til den 
Internationale hovedskole i Hamburg. 
Haslev Taekwon-Do Skoles mentor, teknisk leder og filosofiske rådgiver er den koreanske 
stormester Dr. Shin,Boo Young BSN. 
Haslev Taekwon-Do Skole er sportsligt tilknyttet Shin Taekwon-Do Academy (STA).  
 

§ 4 MEDLEMMER: 
Alle fra 6 år og opefter kan optages, såfremt trænerne finder barnet moden nok, som medlem af 
Haslev Taekwon-Do Skole. 
 

§ 5 IND OG UDMELDELSE: 
Indmeldelse sker til ved at oprette sig på klubmodul, hvor indbetaling af kontingent også sker. 
 
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til kassereren, med 1 måneds varsel. Så længe 
der ikke er modtaget en skriftlig udmelding, skal medlemmet betale kontinent. 
 

§ 6 KONTINGENT: 
Medlemskontingent                                                                                                                                  
kontingentet for medlemmer af Haslev Taekwon-Do Skole fastsætters på den årlige 
generalforsamling. Kontingentet fastsætters for et år ad gangen.  
Kontingentet betales forud pr. månedsvis over Skolemodul.  
Der kan ydes familie- og søskende rabat – denne rabat fastsættes af bestyrelsen. 
Priserne forudsætter betaling via klubmodul. Alternativt skal kontingent betales på klubbens 

bankkonto kvartalvis forud. Det vil sige, betaling for 1. kvartal skal være modtaget på klubbens 

bankkonto senest den første hverdag i januar. På betalingen skal der være tydelig angivelse af, 

hvem kontingentet vedrører. For hver rykker der fremsendes pålignes der et gebyr på kr. 100 

  
Organisationskontingent                                                                                                                                     
Opkræves årligt over STA’s hjemmeside. 
Hvert medlem er selv ansvarlig for indbetaling til STA via www.shinwonhwa.dk 
 

§ 6A RESTANCE: 
Elever skal på trænerens forespørgsel kunne fremvise kvittering for betalt kontingent. 
Træneren kan afvise elever der er i kontingentrestance. 
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§ 6B MEDLEMSKAB I BERO: 
Medlemskab kan sættes i bero i mindst 1 kvartal. Varsling skal ske med mindst 1 måned til næste 
betalingsforfald og kan kun ske ifølge aftale med kasserer og trænerne. 
Medlemmer i bero, er kontingentfrie. 

§ 6C KONTINGENT FRITAGELSE OG GRADUERINGSSTØTTE: 
Alle aktive instruktører er kontingentfrie. 
 
Graduering, kursus/camps støtte                                                                                                                                           
Skolen betaler dan-gradueringer samt kurser og camps for alle aktive trænere og assisterende 
trænere, forudsat, den kontingent betingede har betalt kontingent i min. et år og at træneren ikke 
har noget udestående med Skoleben, samt at Skolebens økonomi tillader dette. 
Alle kup-graduringer og bælter oa., betales af eleven selv. 
 

§ 6D BØRNEATTESTER: 
Formanden indhenter børneattest på alle trænere, assisterende trænere og andre ansvarshavende 
vokserne, som har kontakt med Skolebens børn at gøre. 
Dette gøres hvert år og når der tiltræder en ny træner ol. 
Kan der ikke indhentes en ren børneattest, kan den pågældende ikke have noget med Haslev 
Taekwon-Do Skole at gøre. 

 

§ 7 UDELUKKELSE: 
Hvis et medlem er mere end 3 måneder i restance, udviser uacceptabel adfærd herunder 
misbruger sin kunnen i Taekwon-Do, kan dette medføre eksklusion. Bestyrelsen skal fortage en 
nærmere undersøgelse af omstændighederne før eksklusionen kan finde sted. 
 

§ 8A BESTYRELSEN: 
Bestyrelsen varetager i overensstemmelse med formålsparagrafen foreningens daglige drift og er 
direkte ansvarlig overfor generalforsamlingen og SWH Dankollegie. 
Bestyrelsen består af: 

 Formand 

 Næstformand 

 Kasserer 

 Sekretær 

 Bestyrelsesmedlem 1 

 Bestyrelsesmedlem 2 

 Suppleant 
 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 
Samtidig vælges for et år ad gangen 1 suppleant til bestyrelsen.  
Suppleanten deltager på bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
 
Som bestyrelsesmedlem kan vælges aktive medlemmer over 18 år, eller forældre til medlemmer, 
der har en oprigtig interesse i at varetage og udvikle Dansk SHIN WON HWA Skole i Dr. Shin, Boo 
Youngs ånd og ære. Cheftræner, ældreråd og dankollegie skal derfor være repræsenteret i 
bestyrelsen. 
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§ 8B : TEGNINGSBERETTIGET: 
Formanden og kassereren er tegningsberettiget. 
 

§ 9 BESTYRELSESMØDER: 
Bestyrelsesmøder skal varsles mindst 8 dage før. Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når 4 af 
medlemmerne opnår enighed. Om det er ved fremmøde eller over mail, sms, eller lignende er 
underordnet. 
Såfremt at der er frafald i bestyrelsen hen over året, er bestyrelsen beslutningsdygtig, ved samme 
procentvis fordeling af stemmerne, som i starten af året. 
 
Afstemning forgår ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen møder mindst en gang i kvartalet. 
 

§ 10 TRÆNERCHEF: 
Cheftræneren varetager kontakten til Dansk Shin Won Hwa Skole og stormester Dr. Shin Boo 
Young BSN. Cheftræneren er ansvarlig for elev indstillinger til Kup-gradueringer og sikre at eleven 
opfylder retningslinjerne for graduering. Indstillinger til Poom- og Dan-gradueringer sker i 
samarbejde med cheftræneren fra DSWHS. 
 
Cheftræneren er sammen med Dansk Shin Won Hwa Skole ansvarlig for undervisningens kvalitet 
og indhold. Cheftræneren sørger for at alle trænere lever op til DSWHSs standard og målsætning. 
 
Ligeledes varetager cheftræneren kontakten til de øvrige SWH skoler. 
 

§ 11 GENERALFORSAMLING: 
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned og indkaldes med min. 3 ugers varsel. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 
dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal. 
 
Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af de fremmøde stemmer for. 
 
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år. 
Forælder til aktive medlemmer under 18 år har maks. 1 stemme pr. familie. 
Dette gælder medlemmer der ikke er i kontingentrestance.  
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DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING: 

1. Valg af dirigent.  
2. Formandens beretning.  
3. Cheftrænerens beretning.  
4. Kasserens beretning.  
5. Forældrestøttegruppens beretning 
6. Behandling af vedtægter.  
7. Valg af bestyrelse. (På ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. På lige år 

vælges næstformand, kasserer og sekretær) 
8. Valg af revisor.  
9. Fastsættelse af kontingent.  
10. Indkomne forslag.  
11. Eventuelt.  

 
Dirigenten godkender sammen med formanden, det af sekretæren udarbejdede referat. 
 

§ 12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: 
Bestyrelsen kan til enhver tid, med 8 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette skal 
ske skriftligt. Bestyrelsen er pligtig til dette, når 1/3 af medlemmerne skriftligt har anmodet herom. 

 
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling på SWH Ældreråds anmodning. 

 
§ 13 PASSIVE MEDLEMMER: 
Haslev Taekwon-Do Skole kan optage passive medlemmer, som vil udfører et stykke arbejde 
og/eller ønsker, at støtte foreningen økonomisk. Det passive medlem fastsætter selv sit 
kontingent. 
 

§ 14 OPLØSNING: 
Haslev Taekwon-Do Skole kan opløses af Dankollegiet på en generalforsamling. 
 
Ved en eventuel opløsning, går foreningens overskud til ungdomsarbejde i Haslev.    
                                                                

 

                                                                   

  


