
 

 

VEDTÆGTER FOR FYENS SELVFORSVARS KLUB.  
 

 

§ 1. Klubbens navn, hjemsted og medlemskab: 

Fyens Selvforsvars Klub, med hjemsted i Odense kommune. Klubben er og skal til enhver tid være medlem af S.I.K.O.  

Kan være medlem af Federation Geido Tao Chi Kihon, DJU (Dansk Judo Union) og beslægtede forbund. 

 

§ 2. Formål: 

Samle idrætsinteresserede til oplæring i selvforsvarets kunst, indenfor de af klubben til enhver tid afstukne rammer. Selvforsvar er at investere i sin 

krop ved effektiv træning i Jiu-Jitsu, Aikido, Aiki Jitsu, Ju Jutsu, Judo, Kung-fu, Kobudo, Iaido, m.v. som giver udøveren en korrekt selvtillid 

gennem oplæring af frigørelsesgreb, holde- og låseteknik, samt kasteteknik, ligesom der lægges vægt i den psykiske og fysiske kraft til udvikling 

af en god sund udvikling i sportsånd og kammeratlig samvær i fritiden, for børn og unge. 

 

§ 3. Medlemskab: 

Klubben optager såvel aktive, som passive medlemmer, fra 8 år. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, når særlige forhold giver anledning dertil, 

hvis disse bevidst skader klubbens omdømme, men medlemmet skal have lejlighed til at udtale sig, ligesom hans/hendes sag optages på 

førstkommende generalforsamling. Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt, og ved indmeldelse vil pågældende være forpligtet af klubbens 

vedtægter. (Underskrift). Restance kan være gyldig grund til udelukkelse, men medlemmet er indtil skriftlig udmeldelse, forpligtet af vedtægterne 

og må kunne kræves for restancen. Optagelse af medlemmer kan afvises, hvis disse personer har været i konflikt med loven, og i øvrigt ikke 

skønnes egnet til optagelse. 

 

§ 4. Ledelsen: 

Klubben ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig for klubbens samlede arbejde, og funktion. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: formand, kasserer, næstformand/sekretær, samt 2 medlemmer. 

Bestyrelsen skal altid og til enhver tid have 1 instruktør m/k. 

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, som altid skal være i det første kvartal af et år. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 

2 år, således: formand + 2 medlemmer i lige år, og kassereren + næstformand i ulige år. Bestyrelsen kan evt. konstituere sig selv. 

Herudover vælges for et år: suppleant til bestyrelsen, samt 2 revisorer + 1 revisorsuppleant. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. 

Bestyrelsen fastsætter selv dagsorden m.v. i vedtægternes bogstav og administrerer med ansvar for vedtægterne og generalforsamlingen. 

Reglementerne for god orden og optræden i træningslokale m.v. skal altid efterleves, ligesom ansvarlig leder skal respekteres. 

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde rådgivere for klubben i tilfælde hvor det skønnes til gavn for klubben. 

Formanden tegner klubben udadtil, men ansvar overfor bestyrelsen og generalforsamlingen, også i evt. rets tilfælde og forhold. 

 

§ 5. Regnskab og kontingent: 

Klubbens regnskab følger kalenderåret. I klubbens kasse indgår kontingent og anden indtægt fra aktive, som passive medlemmer, samt indtægt 

tilført udefra gennem evt. kommune, stævner m.m. Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse, der dog skal godkendes af generalforsamlingen. 

Klubbens valgte kasserer fører regnskab efter bestyrelsens ønske, og regnskabet skal forsynes med revisionspåtegning og skal forelægges på 

generalforsamlingen af kassereren. Bestyrelsen kan til enhver tid ved et bestyrelsesmøde udbede sig oplysninger/dokumentation om regnskabet, 

ligesom de 2 revisorer kan tilse regnskabet når disse skønner dette, dog altid lige før en generalforsamling, hvor regnskabet altid skal være 

overskueligt. 

 

§ 6. Generalforsamling: 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og skal følge ovenfor nævnte dette vedrørende, og ledes af en dirigent, og skal holdes i første 

kvartal af kalenderåret, med indkaldelse med 14 dage varsel for at være lovlig indkaldt. Referat i protokol fra bestyrelsesmøder skal hver gang 

underskrives af bestyrelsen, til generalforsamlingen kun af dirigent og formanden. Stemmeret har alle fremmødte, som ikke er i restance, og som 

har været medlem af klubben mindst 3 måneder inden generalforsamlingen. 

Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny fremførers før tidligst på næste følgende ordinære generalforsamling. 

Der skal føres protokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 

Dagsordenen skal omfatte følgende på generalforsamlingen: 

1.  Valg af dirigent. 

2.  Formandens beretning. 

3.  Kassererens beretning. 

4.  Indkomne forslag. (Skal være indsendt til fmd. 8 dage før den ordinære generalforsamling). 

5.  Valg til bestyrelse + suppleant. 

6.  Øvrige valg, revisorer + revisorsuppleanter. 

7.  Eventuelt, hvor alt kan diskuteres, men intet vedtages. 

Bestyrelsen kan om nødvendigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og skal indkalde hvis mindst 50 % stemmeberettiget 

i en skriftlig meddelelse fremsætter ønske herom til formanden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 

3 uger efter at opfordringen er kommet formanden i hænde, med ledsagelse af den til behandling ønskede dagsorden. 

 

§ 7. Vedtægtsændringer: 

Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 50 % af de stemmeberettigede afgivne stemmer  

er for forslaget. 

 

§ 8. Opløsning: 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, og kun såfremt mindst 2/3 af de 

fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Er dette ikke tilfældet kan der stemmes om en ny i samme sag ekstra generalforsamling, der så er 

beslutningsdygtig uanset det mødte antal stemmeberettigede medlemstal, når 2/3 heraf stemmer for nedlæggelse. Klubbens formue og midler 

overdrages ved opløsning til sportslige formål som kan gavne børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune. Klubbens navn og logo må ikke ved 

ophør, eller ved afgang af klubbens grundlægger bruges af nogen enkeltperson, ej heller af klub eller forening, uden grundlæggerens skriftlige 

erklæring. 

 

§ 9. Våbentilladelse:  

Da paragraf 9 og stk. 1, kun vedkommer udøvere af Kobudo er den ikke tilgængelig. 

Dog kan klubbens medlemmer og relevante myndigheder altid rekvirere vedtægten til gennemlæsning, ved henvendelse til ansvarlig instruktør. 


