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§ 1 NAVN OG HJEMSTED:
Foreningens navn er Haslev Taekwon-Do – foreningen har hjemme i Faxe Kommune. Klubben er
en amatørklub, og professionelle udøvere kan ikke være medlemmer af klubben. Dette kan ikke
ændres.

§ 2 FORMÅL:
Haslev Taekwon-Do’s formål er at skabe mulighed for at dyrke Taekwondo og med udgangspunkt i
fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til Taekwon-Do. Det er endvidere
foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i
foreningen.

§ 3 ORGANISATION:
Klubben er medlem af Dansk Taekwondo Forbund.

§ 4 MEDLEMMER:
Alle fra 8 år og opefter kan optages, såfremt trænerne finder barnet moden nok, som medlem af
Haslev Taekwon-Do.

§ 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 fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen.
Kontingentet betales forud pr. månedsvis over klubmodul.
Der kan ydes familie- og søskende rabat – denne rabat fastsættes af bestyrelsen.
Priserne forudsætter betaling via klubmodul. Alternativt skal kontingent betales på klubbens
bankkonto kvartalsvis 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 klubmodul, som et årligt event. Det er hvert medlems ansvar at tilmelde sig
eventet, seneste medio januar
Nye elever betaler ved indmeldelsen et indmeldingsgebyr på samme beløb som det fastsatte
organisationskontingent, som overføres til DTaF
Der betales for hvert kalenderår, uanset hvornår nye elever starter.

§ 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.
Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie.
Hvis ikke bestyrelsesmedlemmet selv er aktiv udøver, glæder kontigentfriheden for 1 barn
Graduering, kursus/camps støtte
Klubben 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 klubben, samt at klubbens økonomi tillader dette.
Alle kup-graduringer og bælter oa., betales af eleven selv.

§ 6D BØRNEATTESTER:
Der skal indhentes børneattester på alle trænere og bestyrelsesmedlemmer over 15 år. Ligeledes
omfattet er forældre eller andre, der deltager i overnatning eller lignende, hvor de er alene med
børnene.
Bestyrelsen må kun indhente børneattest, hvis den, attesten vedrører, giver sit samtykke.
Det er formandens ansvar, at der indhentes børneattester.
Det er cheftrænernes ansvar at gøre bestyrelsen opmærksom på, når der udskiftes i
trænergruppen.
Det er formandens ansvar at beskytte personoplysninger i børneattesten. Oplysninger i
børneattesten er omfattet af tavshedspligt. Se i øvrigt under øvrige klubvedtægter vedr. trænere.
Viser det sig, at en træner mv. ikke at har en blank børneattest, kan vedkommende ikke have
noget med Haslev Taekwon-Do at gøre. En ikke blank børneattest vil blive videregivet til Dansk
Taekwondo Forbund.
Børneattester indhentes årligt så vidt muligt i august måned.
Det meddeles årligt i august måned til Faxe Kommune, at klubben indhenter børneattester.

§ 7 UDELUKKELSE & EKSKLUSION:
Stk. 1 Et klubmedlem, der bliver dømt for
1) vold eller legemskrænkelse,
2) grov gadeuorden eller
3) handel med narkotika,
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kan af bestyrelsen udelukkes for en tidsbegrænset periode eller ekskluderes permanent fra af
taekwondoaktivitet, herunder alle tillidsposter i klubber og organer under DTaF.
Stk. 2
I særlige grove eller gentagne tilfælde anvendes permanent eksklusion.
Stk. 3
Indmeldelse/optagelse af et nyt medlem i en klub under DTaF kan nægtes, såfremt det
optagelsessøgende medlem er dømt for en af de i stk. 1 nævnte lovovertrædelser.
Stk. 4
I sager efter stk. 1 og stk. 3 kan bestyrelsen forlange at få en kopi af medlemmets straffeattest.
Stk. 5
Et klubmedlem, som i en straffesag er tiltalt for en forseelse som nævnt i stk. 1, kan af bestyrelsen
suspenderes fra alle taekwondoaktiviteter, indtil endelig dom foreligger i straffesagen.
Stk. 6
Et klubmedlem kan af bestyrelsen udelukkes eller ekskluderes, såfremt medlemmet
1) modarbejder DTaF’s love,
2) optræder usømmeligt eller
3) udøver forbundsskadelig virksomhed.
Stk. 7
Det, at et medlem i al almindelighed er kritisk over for DTaF, kan ikke i sig selv danne grundlag for
at idømme udelukkelse eller eksklusion.
Stk. 8
Bestyrelsens afgørelser om suspension, udelukkelse og eksklusion af et klubmedlem træffes efter
at have hørt alle sagens parter, herunder den tiltalte eller dømte samt berørte medlemsklubber.
Stk. 9
Bestyrelsens afgørelser om suspension, udelukkelse og eksklusion af et klubmedlem kan inden 4
uger ankes til DTaFs ordensudvalg, jf. § 18 i DTaF’s Love. Ankefristen skal fremgå af meddelelsen til
de pågældende om afgørelsen. Anken har ikke opsættende virkning, med mindre bestyrelsen eller
ordensudvalget bestemmer andet.
Stk.10
Klubber og klubmedlemmer er forpligtede til at underrette og give de fornødne oplysninger til
bestyrelsen, så snart der opnås kendskab til ethvert forhold, der kan medføre, at bestyrelsen
træffer afgørelse om suspension, udelukkelse eller eksklusion.
Stk.11
Bestyrelsen er forpligtet til at træffe afgørelse i alle sager, som bestyrelsen bliver bekendt med.
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§ 8A BESTYRELSEN:
Bestyrelsen varetager i overensstemmelse med formålsparagraffen foreningens daglige drift og er
direkte ansvarlig overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen består af:
• Formand
• Næstformand
• Kasserer
• Sekretær
• Bestyrelsesmedlem 1
• Evt. 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.
På ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges næstformand, kasserer
og sekretær
Som bestyrelsesmedlem kan vælges aktive medlemmer over 18 år, eller forældre til medlemmer,
der har en oprigtig interesse i at varetage og udvikle Haslev Taekwon-Do, der opfylder kravene til
stemmeret. Vedkommende skal møde personligt, eller der skal fremlægges skriftligt tilsagn om, at
vedkommende er villig til opstilling.
Tegning og hæftelse
Formand og kasserer tegner klubben økonomisk.
Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben
indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens respektive formue.

§ 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 CHEFTRÆNER:
Cheftræneren vælges af bestyrelsen.
Cheftræneren udvælger hurtigst muligt herefter et trænerhold for det kommende år og meddeler
dette til bestyrelsen. Cheftræner kan udskifte i holdet, hvis en træner frafalder. Ændringer skal
straks meddeles til bestyrelsen af hensyn til indhentning af børneattester samt kontingentfrihed.
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Cheftræneren refererer direkte til bestyrelsen og indkaldes til bestyrelsesmøder med taleret men
ikke stemmeret, medmindre vedkommende selv er valgt til bestyrelsesmedlem.
Cheftræneren er ansvarlig for gennemførelse af klubbens træning, gradueringer, forprøver til
disse mv.
Cheftræner / trænere må ikke være kæreste med eller have seksuel omgang med medlemmer
under 18 år.
Cheftræner /trænere skal til enhver tid kunne fremvise en blank børneattest.

§ 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.

DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Cheftrænerens beretning.
Kasserens beretning.
Behandling af vedtægter.
Valg af bestyrelse. (På ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem. På lige år vælges 3
bestyrelsesmedlemmer. Valg af suppleant vælges hvert år)
7. Valg af revisor.
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Indkomne forslag.
10. 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.
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§ 13 FORSIKRING:
Medlemmerne er dækket af den kollegative forsikring igennem DTaF ( Link: Forsikring
(taekwondo.dk))
Dog kan det anbefales at medlemmerne selv sørge for at have en ulykkesforsikring, der dækker
udøvelse af sport, herunder ”farlig sport”
Instruktører og bestyrelsesmedlemmer er dækket af DGI /TRYG

§ 14 OPLØSNING:
Haslev Taekwon-Do kan kun opløses på en generalforsamling, hvortil der er indkaldt med dette
punkt særskilt på dagsordenen.
Desuden kræves, at mindst 4/5 af de fremmødte stemmer for en opløsning af klubben.

Ved en eventuel opløsning, går foreningens overskud til ungdomsarbejde i Haslev.
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