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Vedtægter 

§ 1. Navn  

Foreningens navn er: Shaolin Kung Fu Klub 
Cvr. Nr. : 31712556 

§ 1.1. Hjemsted 

Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune 

§ 1.2 Formål 

Foreningens formål er at udbrede kendskab til Kampkunst og selvforsvar og bygger på klassisk asiatisk 

kampkunst, samt støtte og udvikle kulturelle forbindelser mellem Danmark, Kina og Japan samt andre 
østasiatiske lande.  

Shaolin Kung Fu har egen skole for udøvelse af ovenfor beskrevne aktiviteter, tilpasset til vesterlandske 
forhold på basis af asiatiske traditioner og holdninger. 

§ 2. Medlemskab 

Som medlem af foreningen optages alle der tilslutter sig foreningens formål. Indmeldelse sker skriftlig til 

bestyrelsen som træffer beslutning om optagelse. 

§ 2.1 Udmeldelse 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig eller telefonisk, til Kasserer eller Formand. 

§ 2.2 Udelukkelse 

Udelukkelse af foreningen kan finde sted på grund af pådragen restance, når et medlem ikke har betalt 

kontingent senest 3mdr. efter påkrav, eller af anden grund, når udelukkelsen vedtages af bestyrelsen. 

§ 3. Kontingent 

Det årlige medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves umiddelbart efter 
denne. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 

udgangen af år 2013. 

§ 4. Foreningens ledelse 

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 personer, der vælges af den ordinære generalforsamling for 2 

år ad gangen, således af halvdelen afgår hvert år. Det afgøres ved lodtrækning, hvilke af den første 
bestyrelses medlemmer der skal afgå efter et års forløb. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Derudover 

vælges 2 suppleanter til bestyrelsesposterne. 

§ 4.1 Bestyrelsen 

Bestyrelsen vælger selv sin formand, viceformand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen 

fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af afgang i årets løb kan bestyrelsen supplere sig indtil den 
først kommende generalforsamling.  

  

Bestyrelsen er bemyndiget til at udnævne æresmedlemmer, der er fritaget for kontingent. 

§ 4.2 Tegningsret 

Tegningsret for foreningen har formand og kasserer. 

§ 5. Generalforsamling 

Generalforsamlingen har med de af § 2 og § 4 følgende begrænsninger den højeste myndighed i alle 

foreningens anliggender.  
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Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem, eventuelt ved 
bekendtgørelse i dagspressen eller opslag på foreningens hjemmeside. 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. 

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel. 

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. 

Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen I hænde 
senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, dog skal stemmeretten for børn og unge under 14 

år udøves af forældrene. Hvert medlem har en stemme.  

Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed. Jfr. Dog § 6. 

§ 5.1 Ordinær generalforsamling. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af Marts måned.  

 

På den ordinære generalforsamling skal bestyrelsen aflægge beretning om foreningens virksomhed og 
forelægge regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse og decharge. 

Desuden skal der foretages valg til bestyrelsen, af revisor og revisor suppleant. 

Valget skal hvis mere end halvdelen af de fremmødte kræver det, ske skriftligt. 

§ 5.2 Ekstraordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 

medlemmer indgiver skriftlig begæring til bestyrelsen herom, med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde 
sker indkaldelsen senest 3 uger efter begæringens modtagelse. 

§ 6. Ændringer I vedtægter samt opløsning af foreningen. 

Til vedtagelse af beslutning om ændring i disse vedtægter og om opløsning udkræves en stemmeflerhed af 

to tredjedele af de på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer.  
  

Ved foreningens eventuelle opløsning anvendes foreningens formue til kulturelle formål, som de af flertallet 
på generalforsamlingen har bestemt. 


