Vedtægter for foreningen Amager Judoskole

§

§

§

01.

Navn og hjemsted

01a

Foreningens navn er Amager Judoskole, herefter kaldet AJS.

01b

Hjemsted: København

01c

Foreningen er medlem af Dansk Judo og Ju-jitsu Union.

02.

Formål

02a

AJS' s formål er at fremme, udvikle og udbrede kendskabet til judo

03.

Bestyrelsen

03a

Bestyrelsen sammensættes på følgende måde:
- 2 aktiv-repræsentanter (over 18 år)
- 2 forældrerepræsentanter (repræsenterende medlemmer under 18 år)
- 1 trænerrepræsentant
- 1 repræsentant for eliten (over 18 år)
herudover vælges
- 1 suppleant for de aktive udøvere (over 18 år)
- 1 suppleant blandt forældrene
- 1 ungdomsrepræsentant (15 - 20 år) (indgår ikke i bestyrelsen)

03b

Valgperiode
Bestyrelsen vælges for en periode på to år, dog således at 1 aktiv udøver, 1
forældrerepræsentant samt trænerrepræsentanten vælges i lige år. Den
øvrige bestyrelse vælges i ulige år.

03c

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og tre
medlemmer.

03d

Bestyrelsen har den daglige ledelse af AJS. Bestyrelsen fastsætter selv sin
dagsorden. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er
tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

03e

Bestyrelsen i AJS, der tegnes af Formanden og 1 bestyrelsesmedlem kan
forpligte foreningen økonomisk for de kontante midler, foreningen råder over.
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04.

Medlemskab/gæstemedlemsskab

04a

Berettiget til optagelse i AJS er alle, der anerkender AJS's vedtægter.

04b

lndmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelse kan kun ske med tre
måneders varsel fra en given første.

04c

Medlemsretten indtræder når den første kontingent rate er betalt.

04d

Medlemmerne er forpligtet af og skal selv gøre sig bekendt med foreningens
vedtægter.

04e

Gæstemedlemmer har licens i andre klubber. Gæstemedlemsskab giver alene
ret til træning i AJS . Gæstemedlemmer betaler månedlig rate forud,
størrelsen fastsættes af bestyrelsen.

05.

Udelukkelse

05a

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der overtræder nærværende vedtægter
eller udviser en optræden, der skader foreningens omdømme. Udelukkelsen
kan indankes for den førstkommende generalforsamling. Anke har ikke
opsættende virkning.

05b

Ved enhver behandling af udelukkelses sager, skal den der foreslås udelukket,
have mulighed for af tale sin sag.

05c

Misbrug af den erhvervede viden og kunnen fra træningen kan medføre
omgående eksklusion.

06.

Generalforsamlingen

06a

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog udtaget det i 11a nævnte
tilfælde.

06b

Ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Der indkaldes til generalforsamlingen med 14 dages varsel, ved opslag i
klubben.

06c

Medlemmer der ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede på
generalforsamlingen. For medlemmer under 18 år gælder, at de kan
repræsenteres af forældre/værge med 1 stemme pr. medlem.

06d

Forslag til kandidater og dagsordenens punkt 6, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 hverdage før generalforsamlingen afholdes.
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06e

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget
vedtægtsændringer, hvor der kræves 2/3 flertal, og den i 11a nævnte
undtagelse.

06f

Valgbar til bestyrelsen er stemmeberettigede medlemmer, såfremt de ikke er i
kontingentrestance. Dog gælder for medlemmer under 18 år, at deres
forældre/værge kan opstille som forældrerepræsentant, såfremt medlemmet
har været medlem i mindst 12 måneder.

06g

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller hvis 10 klubmedlemmer ønsker det.

06h

lndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres for
medlemmerne, senest 10 dage før mødets afholdelse ved opslag i klubben, og
skal indeholde dagsorden.

06i

På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles det eller de
emner, der har givet anledning til mødets afholdelse.

07.

Dagsorden for ordinære generalforsamling.
1. Kontrol af stemmeberettigede
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Fastsættelse af kontingent
6. lndkomne forslag.
7. Valg af revisor for en periode a 2 år
8. Valg til bestyrelsen
9. Eventuelt

§

08.

Regnskab

08a

Regnskabet skal føres efter god regnskabsmæssig skik.
Revisoren skal til enhver tid have adgang til at kontrollere regnskabsføringen.

§

08b

Det på generalforsamlingen fremlagte regnskab, skal være underskrevet af
bestyrelse og revisor.

09.

Kontingent
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09a

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales
månedsvis forud, hver den 1. i måneden.

09b

Bestyrelsen kan fastsætte Iavere kontingentsatser for medlemmer i særligt
begrundede tilfælde.

10.

Æresmedlemmer

10a

Som æresmedlem kan bestyrelsen udnævne et medlem, der på en eller anden
måde har gjort sig fortjent til foreningens særlige anerkendelse. Udnævnelsen
er først gældende, når den er vedtaget på en ordinær generalforsamling.
Æresmedlemmer har gratis adgang til alle arrangementer i foreningen.

§

11.

Foreningens opløsning

11a

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på en generalforsamling, hvor
mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og hvor
mindst tre fjerdedele af disse stemmer for opløsningen.

11b

I tilfælde af opløsning afgøres spørgsmålet om fordeling af foreningens
eventuelle midler til almennyttige formål af den afsluttende generalforsamling
ved almindelig flertals beslutning.

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen, marts 2012
Opdateret/ændret ved generalforsamlingen marts 2017 (Steen-Erik Christensen, formand)
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