
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER 

FOR 

ØSTERBRO KARATE SKOLE 



 

 

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted. 

Foreningens navn er Østerbro Karate Skole, dens hjemsted er på Østerbro i Københavns 

Kommune. 

 

§ 2, Foreningens formål. 

Formålet er at fremme udbredelse af læren (Teknik, filosofi, kultur, historie) om Okinawa Goju-Ryu 

Karate-do, samt medvirke til en bedre kropsbevidsthed og opbygning af kroppens funktioner, 

således at helbredet bedres for dermed at højne funktioner og samarbejdet i samfundet. 

 

§ 3. Medlemskab af organisationer. 

Foreningen er medlem af ’International Okinawan Goju-Ryu Karatedo Federation’samt 

’International Okinawan Goju-Ryu Karatedo Federation – Danmark’, ’Dansk Karate Forbund’, 

’Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger’ og ’Dansk Idrætsforbund’. 

 

§ 4. Optagelse af medlemmer. 

Som aktivt eller passivt medlem kan foreningens optage enhver. Optagelse af umyndige som 

medlemmer af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre/værge. 

Medlemmer optages i foreningen ved dels at levere foreningens indmeldelsesblanket i udfyldt 

stand sammen med et pasfoto til kassereren og dels af indbetale et indmeldelsesgebyr samt et 

kontingent som beskrevet på indmeldelsesblanketten. 

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom 

kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jfr. § 15. 

Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på 

generalforsamlingen. 

 

§ 5. Kontingent. 

Foreningens kontingent samt gebyrer fastlægges af generalforsamlingen. 

Kontingent opkræves pr. 1. april og 1. oktober.  

Bestyrelsen kan fastsætte særlige betalingsfrister for begyndere. 

Bestyrelsen kan fastsætte reducerede kontingenter for instruktører og ledere samt yde familierabatter. 

Bestyrelsen er forpligtet til at opretholde opdateret oversigt over reducerede kontingenter og 



 

 

familierabatter, således at en sådan opdateret liste, til alle tider kan forevises på ordinær 

generalforsamling. 

 

§ 6. Udmeldelse – Eksklusion. 

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages 

varsel. 

Ved overskridelse af betalingsfrist for kontingent med 14 dage, fremsendes skriftlig rykker. Ved 

yderligere overskridelse af betalingsfrist med 14 dage ( i alt 28 dage) påregnes rykkergebyr. 

Når et medlem er kommet i kontingent restance for et halvt år, kan bestyrelsen med mindst 8 

dages varsel skriftligt ekskludere vedkommende. 

Ingen, der er udelukket pga. kontingent restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, 

før vedkommende har betalt sin gæld. 

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. 

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for 

eksklusionen. 

Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have haft lejlighed til at 

fremføre sit forsvar, og kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den næste ordinære 

generalforsamling. 

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 2/3 medlemmer vedtages på 

en generalforsamling. 

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende 

medlem krav på, at få en meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdelse, 

ligesom han/hun har adgang denne - med ret til at forsvare sig. 

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. 

Generalforsamlingens beslutning kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af 

foreningens love jfr. § 15. 

 

§ 7. Ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger vedtægterne foreskriver, den højeste 

myndighed i alle foreningens anliggender. 

Den ordinære generalforsamling, afholdes senest første onsdag i april måned, og indkaldes med 

mindst 3 ugers varsel, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, (evt. dagspressen, ved opslag i 

foreningens lokaler, på www.gojuryu.dk, eller ved udsendelse af brev til medlemmerne). 

I indkaldelsen angives enten, hvor generalforsamlingen afholdes, eller evt. hvordan der kan opnås 



 

 

adgang til generalforsamlingen, hvis denne afholdes virtuelt. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 

dage før generalforsamlingens afholdelse, på tilsvarende måde.  

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

§ 8. Stemmeret. 

Stemmeret har alle foreningens medlemmer over 16 år (samt forældre til børn under 16 år), der 

har været medlem af foreningen de seneste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i 

kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer kan – 

uden stemmeret – overvære generalforsamlingen. 

 

§ 9. Dagsorden. 

Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal omfatte flg. punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Forelæggelse af dagsorden 

3. Årsberetning til godkendelse. 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Godkendelse af kontingent for det kommende år 

7. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

8. Valg af formand. (ulige år). 

9. Valg af kasserer. (lige år). 

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. 

11. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant 

12. Eventuelt 

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling kan til en enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes 

når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til 

bestyrelsen. 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæring herom 

er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. 

Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2. 

 

§ 11. Generalforsamlingens ledelse. 



 

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. De af 

dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af ¼ af de tilstedeværende, stemmeberettigede 

medlemmer sættes under afstemning. 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog ikke emner behandlet 

under § 6, stk. 7 samt § 15 og § 16, stk. 2. Dagsordenen kan ikke ændres. 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På forlangende skal afstemning og valg foregå skriftligt. 

Generalforsamlingens beslutninger skrives i et referat, hvor også forhandlingerne refereres i det 

omfang, dirigenten ønsker det. Referatet underskrives af referenten og dirigenten. 

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne på ny ikke frembringes på samme 

generalforsamling. 

 

§ 12. Bestyrelse – valg. 

Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. 

Bestyrelsens på lovlig måde vedtagne beslutninger, forpligter foreningen. 

Bestyrelsen består af en formand, næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 

medlemmer (samt en suppleant), der vælges for 2 år ad gangen af den årlige generalforsamling. 

Formand og kassere vælges ved særlig afstemning. 

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er 

på valg i lige år. Suppleanten er på valg hvert år. 

Bestyrelsesmedlemmerne må ikke være revisor for foreningen eller være i nær familie med 

revisoren. 

Ved indtrædelse af ledighed i bestyrelsen i valgperiodens løb, supplerer bestyrelsen sig med 

suppleanten. 

Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen. 

 

§ 13. Konstituering. 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen – på et 

bestyrelsesmøde med næstformand og en sekretær. 

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden. 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde 

af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Sekretæren skriver referat af bestyrelsens møder. 



 

 

 

§ 14. Regnskab. 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Kassereren og formanden har i fællesskab tegningsret til foreningens midler. Kassereren og 

formanden kan hver især alene skrive under ved beløb under 10.000 kr. 

Kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningslovens retningslinjer samt eventuelle øvrige 

betingelser for det konkrete tilskud.  

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med sin formue, således at ingen medlemmer – 

heller ikke bestyrelsen, kautionerer personligt for foreningens forpligtigelser. 

Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab inkl. alle relevante bilag for det forløbne år 

og status pr. 31. december til revision. Revisoren skal over for bestyrelsen dokumentere dels, at 

driftsregnskabet er betryggende, og dels, at folkeoplysningslovens krav og Københavns Kommunes 

krav for ydelse af tilskud er opfyldt.  

Driftsregnskab og status forsynet med påtegning af revisoren forelægges til godkendelse ved den 

ordinære generalforsamling. 

 

§ 15. Vedtægtsændringer 

Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst, 2/3 af de afgivne stemmer er for 

forslaget. 

Opnår sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 

14 dage med sædvanligt varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Hvis 2/3 af de afgivne stemmer på den ekstraordinære generalforsamling er for forslaget, uanset 

hvilke stemmeberettigede medlemmer der er til stede, er forslaget vedtaget. 

 

§ 16. Foreningens ophør. 

Bestemmelse om foreningens ophør kan kun besluttes på en generalforsamling. Til dennes 

beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til 

stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 

generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket 

antal stemme berettigede medlemmer der er til stede. 

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens 

formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog gælder det, at simpelt flertal her er tilstrækkeligt. 



 

 

I tilfælde af foreningens ophør skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i 

samråd med Københavns kommune. 

 

Første gang vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. marts 1995. 

Ændret på generalforsamling den 26. februar 2001 og igen på 

ekstraordinær generalforsamling den 6. april 2022. 


