
   

Tatakau Karate Solrød, Karate og selvforsvar - sundt og sjovt i Solrød, os med GULDMÆRKET               

Vedtægter godkendt på generalforsamlingen 9/6 2021  

Vedtægter § 1. Foreningens navn og hjemsted:  

Foreningens navn er Tatakau Karate Solrød, og hjemsted er i Solrød Kommune.  

§ 2. Foreningens formål 

Foreningens formål er at tilbyde traditionel karatetræning og konkurrence karatetræning, samt 
almen motionstræning til alle interesserede. Al aktivitet dyrkes med udgangspunkt i karatens 
værdier, og alle medlemmer deltager efter bedste evne og lyst til at engagere sig og tage 
medansvar i foreningen og i det lokale samfund.  

§ 3. Medlemmer:  

Som medlem af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål. 
Tatakau er medlem af Dansk Karate Forbund, og som medlem af Tatakau følges vedtægter og 
regler gældende for Dansk Karate Forbund. Handlinger der strider mod Dansk Karate Forbunds 
vedtægter, er ikke tilladt og kan medføre eksklusion fra klubben.  

§ 3A. Æresmedlemmer:  

Som æresmedlem er man evigt medlem af Tatakau Karate Solrød  

§ 4. Kontingent:  

Til drift af foreningens formål betales et halvårligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den 
ordinære generalforsamling.  

§ 5. Regnskab og revision:  

Regnskabsåret er kalenderåret. 
§ 6. Generalforsamling: 
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes i februar måned.  

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel og sendes pr. e-mail til 
medlemmerne. Dagsordenen vedlægges indkaldelsen 

Regnskabet og budgettet fremlægges revideret på generalforsamlingen.  

Forslag der ønskes behandlet på mødet, eller eventuelle modkandidater, skal være formanden i 
hænde skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen.  



§ 7. Dagsorden: 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af vedtægter 

4. Bestyrelsens beretning  

5. Regnskab og budget til godkendelse  

6. Behandling af indkomne forslag  

7. Fastsættelse af kontingent  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor  

9. Eventuelt 

§ 8. Stemmeret og afstemning:  

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer over 18 år. Medlemmer der 
er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.  

Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til 
afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.  

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte 
medlemmer.  

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øje- med 
særligt indkaldt generalforsamling.  

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, 
skal afstemningen ske skriftligt.  

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:  

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af med- 
lemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af 
udførlig dagsorden.  

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er frem- 
kommet skriftligt og indkaldes pr. mail.  

§ 10. Bestyrelsens ledelse:  



Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af formand, kasserer og 3 
bestyrelsesmedlemmer. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for at tilskud og anviste lokaler 
anvendes i overensstemmelse med gældende regler.  

Formand og kasserer har tegningsret over foreningens økonomiske midler. Det er den samlede 
bestyrelse og revisor, der skal underskrive det årlige regnskab.  

Formand vælges på lige år for 2 år. Kasserer vælges på ulige år for 2 år. Bestyrelsesmedlemmer 
vælges for 1 år. Revisor vælges for 1 år.  

Der skal afholdes bestyrelsesmøde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.  

For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være til stede, og være over 18 år. Er man 
ikke til stede, er en underskreven fuldmagt, som tilkendegiver at man er villig til at modtage 
valg, tilstrækkelig.  

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt 
stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det 
nødvendigt, og indkaldes med mindst syv dages varsel.  

Udtræder et bestyrelsesmedlem før tid, kan bestyrelsen konstituere et nyt medlem, indtil næste 
generalforsamling. 

§ 11. Opløsning /ændring af formålsparagraf  

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en 
ekstraordinær generalforsamling, Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget hvis 
forslaget skal godkendes.  

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue foreninger eller organisationer i Solrød 
Idræts Union.  

Bestyrelsen 9/6-2021 
 
… 
Underskrifter og dato: 
 
Formand: 
 
Kasserer: 
 
Bestyrelsesmedlem: 
 
Bestyrelsesmedlem: 2. bestyrelsesmedlem har vi ikke. Der blev ikke valgt nye. 
Bestyrelsesmedlem: 3. bestyrelsesmedlem har vi ikke. Der blev ikke valgt nye. 
 
 
 



 
 


