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VEDT .LEGTER 

Sidst revideret 24. marts 2010, konsekvensrettet 27. marts 2012 

§1 Navn og hjemsted

Foreningen H<Msholm Karate Klub er stiftet den 17. marts 2009 og har hjemsted i H(l)rsholm Kommune. 

Foreningen er tilsluttet Japan Karate Shoto Federation - Danmark (JKS) og er underlagt disses love og 

bestemmelser.

§2 Formal

Foreningens formal er gennem trcening, fcellesskab og aktiviteter at udbrede kendskabet og interessen 

for traditionel karate og ved pa anden made at virke fremmende for denne idrcet. Herved er det 

opfattelsen, at klubben kan medvirke til at forbedre medlemmernes trivsel, almene sundhed, deres 

lyst til at tage aktivt del i samfundslivet samt at tage et medansvar i foreningen.

§3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver der fyldt 3 ar som kan tilslutte sig klubbens formal og ikke har 

uafviklet gceld til foreningen.

Optagelse af passive medlemmer (inklusive forceldre- og st(l)tteforeningsmedlemmer) kan ske uanset 

alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrcetsud(l)velsen, men er valgbare til bestyrelsen. 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtcegt og leve op til foreningens 

formalsbestemmelse.

Endeligt afslag pa medlemskab af foreningen ska I efter anmodning fra den, der (l)nsker medlemskab, 

forelcegges generalforsamlingen.

§4 lndmeldelse lndmeldelse skal ske skriftlig pa indmeldelsesblanket, som afleveres til foreningens 

formand, kasserer eller instrukt(l)r. For medlemmer under 18 ar ska I indmeldelsesblanketten 

underskrives af forceldre eller vcerge. Ethvert medlem modtager ved indmeldelse en kopi af 

foreningens gceldende vedtcegter. Kontingent betales 3 maneder forud til den 1. i december, marts, 

juni og september.

§5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en maneds varsel til udgangen af en 

kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle (l)konomiske 

mellemvcerender med foreningen afvikles.

§6 Kontingent

Kontingentet fastscettes af generalforsamlingen. lndbetalingsterminer og opkrcevningsform fastscettes 

af bestyrelsen.

§7 Restance

Kontingentet skal vrere betalt inden udgangen af forfaldsmaneden.

§8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes permanent, safremt vedkommendes opf0rsel strider mod 

klubbens vedtcegter eller and re gceldende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet pa 

scerlig grov made har tilsidesat sine medlemspligter. Savel i sager om udelukkelse som eksklusion har 
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