
Vedtægter for Høng Ju-Jutsu Klub 

Stiftet den 6. Juni 2010 

 

1. Navn og Hjemsted 

1.1 Klubbens navn er Høng Ju-Jutsu Klub 

1.2 Klubbens hjemsted er Kalundborg kommune 

2 Formål 

2.1 Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at dygtiggøre sig i Ju-Jutsu og udbrede 

kendskabet til denne idræt. 

3 Organisatoriske tilhørsforhold 

3.1 Klubben er medlem af Dansk Judo og Ju-Jitsu Union (DJU) og Danske Gymnastik og Idrætsfor-

eninger (DGI) Vestsjælland under DGI , og er således underkastet disse organisationers love og 

bestemmelser. 

4 Medlemsforhold 

4.1 Bestyrelsen kan som medlem af klubben optage enhver uberygtet person, der vil underkaste sig 

denne vedtægts bestemmelser. 

4.2 Personer, der er i restance til andre klubber under DJU, kan kun optages med den pågældende 

klubs skriftlige samtykke. 

4.3 Såfremt en person nægtes optagelse kan denne anke afgørelsen for DJU’s amatør- og ordensud-

valg. 

4.4 Optagelse af umyndige personer som medlem af klubben kræver skriftligt samtykke fra forælder 

eller værge. 

4.5 For medlemskab af klubben betales et månedligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af hvert års 

ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet betales forud januar og 

august. 

For medlemmer der starter midt i kontingentperiode, betales frem til næste januar eller august. 

4.6 Medlemskab af klubben regnes fra den dag, hvor første kontingentrate er tilgået klubbens kasse-

rer. 

4.7 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt med udgangen af kontingentperioden. 

4.8 Et medlem, der er i kontingentrestance, har ingen stemmeret i klubbens anliggender og kan ikke 

træne i klubben uden særlig tilladelse fra bestyrelsen. 

4.9 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Alle eksklusioner skal meddeles skriftligt og med begrun-

delse til såvel medlemmet som DJU. 

 Den ekskluderede skal samtidig oplyses om sin ret til at anke eksklusionen for DJU’s Appelud-

valg. 

5 Generalforsamlingen 

5.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes i hvert års første måned med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Kontrol af stemmer 

3. Formandens beretning 

4. Forelæggelse af regnskab 

5. Fastsættelse af kontingentsatser 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (7.2) 

8. Valg af revisor, der vælges for ét år ad gangen 

9. Eventuelt 



5.3 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved brev eller e-mail til 

medlemmerne. 

5.4 Forslag, der ønskes behandlet under pkt 6 skal være formanden i hænde senest 3 dage før gene-

ralforsamlingen. 

5.5 Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år, samt forældre til umyndige medlemmer der 

ikke er i restance. 

5.6 Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år, der opfylder DJU’s amatørbestemmelser.  

5.7 For vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægt kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer 

er for forslaget. 

I alle øvrige tilfælde er almindeligt stemmeflertal afgørende for afstemningernes resultat. 

5.8 Der skal udarbejdes referat af generalforsamlingen forløb og beslutninger. 

6 Ekstraordinær generalforsamling 

6.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlem-

mer skriftligt fremsætter en motiveret begæring herom til formanden. 

6.2 Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter begæringens fremkomst og med mindst 14 dages varsel. 

6.3 Indkaldelsesmåde, afstemningsregler, referat m.v. følger samme regler som anført for den ordi-

nære generalforsamling, men der kan kun besluttes omkring det eller de punkter, der har givet an-

ledning til den ekstraordinære generalforsamling. 

7 Bestyrelsen 

7.1 Bestyrelsen består af formand, kasserer og minimum et menigt medlem. 

7.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, formanden på alle lige, øvrige medlemmer 

på alle ulige årstal 

7.3 Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder indenfor sin funktionsperiode, kan de øvrige bestyrelses-

medlemmer udpege en substitut, der fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling, 

således at bestyrelsen minimum bestå af 3 medlemmer. 

7.4 Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse under ansvar overfor generalforsamlingen 

7.5 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, og et bestyrelsesmedlem kan ikke udføre lønnet arbejde for klub-

ben 

7.6 Ved stemmelighed i bestyrelsen har formanden den afgørende stemme. 

8 Regnskab 

8.1 Regnskabsåret følger kalenderåret 

8.2 Regnskabet skal føres efter god regnskabsmæssig skik, og skal skriftligt og med revisorens på-

tegning forelægges for hvert års ordinære generalforsamling 

8.3 Den valgte revisor har til enhver tid ret til at kræve alle oplysninger om regnskabet 

8.4 Kontingentbetalinger skal registreres på en måde, så registreringen samtidig fungerer som med-

lemskartotek 

9 Opløsning 

9.1 Klubben kan ikke opløses så længe mindst 5 medlemmer ønsker at fortsætte den 

9.2 Ved foreningens ophør og såfremt der ikke oprettes en ny forening f.eks. ved sammenlægning, 

opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kommunalbestyrelsen foranledi-

ger disse fordelt til alment nyttige formål indenfor idræts- og ungdomsarbejde i kommunen. 

9.3 Domænenavnet tilhører klubben 

 

Foreningen tegnes af bestyrelsen ved formanden, kasseren eller to andre bestyrelsesmedlemmer sammen. 

Loven er vedtaget på generalforsamling d.14. September 2010 

Tilrettet på generalforsamling d.12. Januar 2016 

 


