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§1 Klubbens navn er Korsør Judoklub.

Klubben er stiftet den 15
Klubbens hjemsted er Korsør 

 
§2 

 
Klubbens formål er ved 
fællesskabets sundhed og trivsel.

 
§3 

 
Klubben er tilsluttet Dansk Judo 
idræts forbund (DIF) og

 
§4 
stk.1 

 
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når 
nærværende vedtægter.
Generalforsamlingen kan dog fastsætte en minimumsalder for 
idrætsgrene, hvis dette skønnes rimeligt.

 Efter 25 års aktivt medlemskab, tildeles medlemmet
kontingent frit. Æresmedlemmer har stemmeret, forudsat de er aktive som trænere 
eller i bestyrelsen eller som suppleanter.

  
Stk. 2 
 
 
 
 
 
 
Stk. 3 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra klubben for nærmere fastsat tidsrum eller 
for bestandigt, såfremt bestyrelsen finder, at medlemmet ved sin optræden enten 
direkte eller indirekte modarbejder klubbens formål og arbejde. Det udelukkede 
medlem kan anke kendelsen ved først kommende generalforsamling.
Kontingentrestance ud over 3 måneder 
ankemulighed indtil restancen er betalt.
 
Aktive medlemmer over 16 kan stemme på generalforsamlingen. 
Aktive medlemmer under
generalforsamlingen. 

 
§5 
stk.1 

 
Klubben tegnes af for
Bestyrelsen består af:
Formand, Næst. formand
 
 

Vedtægt af 30. april 2015 

 
 
 
 
 

 
Korsør den 

 
  

Vedtægt. 

Klubbens navn er Korsør Judoklub. 
Klubben er stiftet den 15. feb. 1975. 
Klubbens hjemsted er Korsør by. 

Klubbens formål er ved Judo og lign kampsport, at fremme den enkeltes og 
fællesskabets sundhed og trivsel. 

Klubben er tilsluttet Dansk Judo og Jiu-jitsu Union (DJU) og derigennem Dansk 
og dermed undergivet denne organisations vedtægter.

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig 
nærværende vedtægter. 
Generalforsamlingen kan dog fastsætte en minimumsalder for 
idrætsgrene, hvis dette skønnes rimeligt. 

s aktivt medlemskab, tildeles medlemmet et æres medlemskab, der er 
kontingent frit. Æresmedlemmer har stemmeret, forudsat de er aktive som trænere 
eller i bestyrelsen eller som suppleanter.  

Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra klubben for nærmere fastsat tidsrum eller 
bestandigt, såfremt bestyrelsen finder, at medlemmet ved sin optræden enten 

direkte eller indirekte modarbejder klubbens formål og arbejde. Det udelukkede 
medlem kan anke kendelsen ved først kommende generalforsamling.
Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører automatisk udelukkelse uden 
ankemulighed indtil restancen er betalt. 

Aktive medlemmer over 16 kan stemme på generalforsamlingen. 
under 16 kan repræsenteres af deres forældre

 

formand samt, næst. formand eller kasserer i forening
af: 

Næst. formand, Kasserer, Sekretær, Medlem  

1
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at fremme den enkeltes og 

og derigennem Dansk 
dermed undergivet denne organisations vedtægter. 

de vedkender sig 

Generalforsamlingen kan dog fastsætte en minimumsalder for at deltage i de enkelte 

et æres medlemskab, der er 
kontingent frit. Æresmedlemmer har stemmeret, forudsat de er aktive som trænere 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra klubben for nærmere fastsat tidsrum eller 
bestandigt, såfremt bestyrelsen finder, at medlemmet ved sin optræden enten 

direkte eller indirekte modarbejder klubbens formål og arbejde. Det udelukkede 
medlem kan anke kendelsen ved først kommende generalforsamling. 

medfører automatisk udelukkelse uden 

Aktive medlemmer over 16 kan stemme på generalforsamlingen.  
af deres forældre på 

asserer i forening.  
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§5 
stk.2 

I ulige år vælges: formand, medlem og sekretær for 2 år.  
I lige år vælges: kasserer og næst. formand for 2 år. 
 

stk.3 Hvert år vælges 1 suppleant for 1 år.  
Ved indtræden i bestyrelsen fuldfører de dog den udtrædendes valgperiode. 

 
stk.4 

 
Valgbar er hvert medlem der er fyldt 16 år, samt har været aktive i min. 6 måneder. 

 
stk. 5 
 
 
§6 

 
Ved formandens afgang i utide, indtræder næst. formanden i formandens sted, indtil 
næste ordinære generalforsamling, eller ekstraordinære generalforsamling finder 
sted, hvis der ikke er nogle suppleant, der kan indtræde for næst formanden. 
 
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte interne og eksterne udvalg til at varetage 
specifikke opgaver. 
 

§7 Bestyrelsen fastsætter selv sin egen og udvalgenes forretningsorden. 
 
§8 

 
Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af den samlede bestyrelse 
stemmer herfor. 

 
§9 

 
Der føres referat over vedtagne beslutninger ved både bestyrelsesmøder. 
Referatet godkendes senest ved næste møde. 
Referat fra generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres 
senest 2 uger fra afholdelse ved opslag og omdeling til de fremmødte deltager. 

 
§10 

 
Kontingent til klubben og dens aktiviteter fastsættes hvert år på den ordinære 
generalforsamling. Kontingentet betales helårligt ved start uanset tidspunkt. 

 
§11 
stk1 

 
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen 
af april måned, og den indkaldes med mindst 14 dage varsel ved opslag i klubbens 
aktivitetslokaler. 

 
stk.2 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i 
hænde senest 6 dage før generalforsamlingen. 

 
stk.3 

 
Alle medlemmer er stemmeberettigede, hvis kontingent forinden er betalt rettidigt. 

 
stk.4 

 
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over 
halvdelen af afgivne stemmer). Dog kræves det til udelukkelse af medlem, samt til 
ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer for forslaget. Så 
frem blot et medlem kræver det, skal der foretages skriftlig afstemning.  

 
stk5. 

Alle personvalg, hvortil der er mere end én kandidat, kan kræves at være skriftlige. 
 
Der føres referat over vedtagne beslutninger på møder og generalforsamlinger.  
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§12 På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 
Valg af stemmetællere og dirigent 
Forelæggelse af bestyrelsen beretning 
Forelæggelse af det reviderede regnskab 
Indkomne forslag 
Fastsættelse af kontingent 
a. Valg til bestyrelsen 
b. Valg af suppleanter, begge iht. §5  
c.   Valg af revisor og revisor suppleant iht. §17. 
d.   Eventuelt. 
 

§13 Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det 
nødvendigt, eller når mindst 1/4 del af klubbens medlemmer med skriftligt krav 
herom med forslag til dagsorden. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom 
er modtaget, og den indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling. 

 
§14 

 
Klubben tegnes udad til af formanden. Ved dennes fravær af den øvrige bestyrelse. 
Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af 
den samlede bestyrelse. Hele bestyrelsen er kollektivt tegningsberettiget. 

 
§15 
stk.1 

 
Klubbens medlemmer, bestyrelses- og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for 
de for klubben indgående forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens 
respektive formue.  

 
stk.2 

 
Klubbens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse overfor klubben udover det af 
generalforsamlingen fastsatte kontingent. 

 
stk.3 

 
Klubbens medlemmer har ingen krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte 
af nogen art. 

 
§16 

 
Deltagelse i klubbens aktiviteter foregår på eget ansvar, og der kan ingen 
erstatningskrav rejses. 

 
§17 

 
Klubben regnskabsår går fra 1. januar til 31.december. Senest den 10.februar afgiver 
bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne. 
På generalforsamlingen vælges hver på en revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 
1 år. Hvis suppleanten indtræder i revisorfunktionen fuldføres den udtrædendes 
valgperiode. 

 
§18 
stk.1 

 
Klubben kan kun opløses, når 2/3 dele af deltagerne ved 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger evt. ekstraordinære stemmer herfor. 

 
stk.2 

 
Ophører klubben med at eksistere, skal den ekstraordinære generalforsamling 
udvælge 2 personer, som betros foreningens midler, der deponeres på en spærret 
konto, som disse personer begge skal påtegne.  
De betroede midler kan frigives igen, efter §18 stk.3 i denne vedtægt og alene 
anvendes til disse formål. 
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stk.3 Ophører klubben med, at eksisterer så vil klubbens midler blive fastfrosset på 
bankkonti i indtil 2 år. Disse midler skal være til hjælp til nyopstart af ophørte 
aktiviteter i klubben. De 2 udvalgte personer skal påse at dette sker korrekt.  
Hvis midlerne ikke er taget i brug inden tidsfristens udløb, så vil midlerne blive 
overdraget til Dansk judo og jiu-jitsu union, øremærket til breddeudvalget.  
Dette annonceres efterfølgende offentligt. 

  
  

 
§19 

 
stk.1 

 
Folketinget har den 16. juni 2005 vedtaget; Lov om indhentelse af børneattest i 
forbindelse med ansættelse af personale m.v. Denne lov er klubben underlagt. 
 

stk.2 Alle trænere skal afgive en børneattest forud for at kunne undervise i klubben. 
Børneattesten indeholder oplysning om en eller flere straffelovsovertrædelser: 
 

stk.3 Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, instruktører og holdledere, der giver 
deres samtykke. Hvis den pågældende ikke giver sit samtykke, må de ikke virke i 
foreningen. 
 

stk.4 Foreningen bestyrelse har pligt til at sikre disse undersøgelser gennemføres. 
 
 

§20 

 
stk.1 

 
Jubilæum og mærkedage holdes efter bestyrelsens selvstændige beslutning. 
 

 
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 30. april 2015 

 
 
Dirigenten d.    30-04/ 2015  
    
  
Formand d.    30-04/ 2015 
 
  
Næst. formand d.    30-04/ 2015 
 
 
Kasserer d.    30-04/ 2015 

 
    
Sekretær  d.    30-04/ 2015 
 
 
Medlem  d.    30-04/ 2015 
 


