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§ 1. NAVN OG HJEMSTED 
Foreningens navn er ESBJERG TAEKWONDO KLUB "CHEONG YONG", dens 
hjemsted er Esbjerg Kommune. 
 
§  2 . 
Ud over ESBJERG TAEKWONDO KLUB er afdelingen ESBJERG TAEKWONDO 
KLUB, HJERTING AFDELING en afdeling af klubben. 
 
§ 3. FORMÅL. 
Foreningens hovedmål er at: 
 

1. Fremme kendskabet til taekwondo-sporten. 

2. Give medlemmerne mulighed for gennem effektiv træning at opnå 

færdigheder i udøvelse af 

sporten. 

3. Give medlemmerne mulighed for at udøve sporten i konkurrence med 

andre udøvere, såvel nationalt som internationalt. 

4. Uddanne trænere og ledere med henblik på at klubben som minimum 

kan være selvforsynende hvad disse angår. 

5. Give medlemmerne mulighed for sammenhold gennem forskellige 

aktiviteter. 

6. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som 

tilslutter sig foreningens formål. 

 
Sporten skal til enhver tid udøves på amatørplan og enhver funktion i klubben skal 
være ulønnet.  Aktiviteter, der ikke direkte vedrører taekwondo-sporten, må ikke 
overstige 20% af de samlede aktiviteter. 
 
§ 4. MEDLEMSKAB OG ORGANISATION. 
Klubben skal være medlem af DANSK TAEKWONDO FORBUND og er pligtig til at 
efterleve dette forbunds love og bestemmelser.  Desuden skal klubben være 
medlem af DANSK IDRÆTS FORBUND. 
 
§ 5. MEDLEMSKAB. 
Som aktivt og passivt medlem kan optages enhver, som skriftligt udtrykker ønske 
om det.  For optagelse af medlemmer under 15 år kræves dog samtykke fra 
forældre/værge.  Ethvert aktivt medlemskab er betinget af samtidigt medlemskab af 
DANSK TAEKWONDO FORBUND, hvis love og bestemmelser medlemmet til 
enhver tid er undergivet.  For optagelse betales et gebyr, som fastsættes for 1 år ad 
gangen på ordinær generalforsamling. Ethvert såvel aktivt som passivt 
medlemsskab er betinget af samtidig medlemsskab af såvel ESBJERG 
TAEKWONDO KLUBS STØTTEFORENING som ESBJERG TAEKWONDOKLUBS 
VENNER. 
 
Passive medlemmer har ingen adgang til sportsudøvelsen men er valgbare til 
bestyrelsesarbejdet. De har fuld stemmeret på generalforsamling jfr. § 8. og kan 
deltage i ledelsesarbejdet.r 
 
§ 6. KONTINGENT. 
Klubbens kontingent for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes for et år 
ad gangen på den ordinære generalforsamling. 
 
For afdelingerne ESBJERG TAEKWONDO KLUB og ESBJERG TAEKWONDO 
KLUB, HJERTING AFDELING fastsættes kontingentet særskilt under hensyntagen 
til de klub- og træningsmæssige forhold, som medlemmerne i afdelingerne tilbydes.  
Kontingent opkræves generelt halvårsvis forud.  For passive medlemmer dog 
helårsvis. Ved indmeldelse i løbet af en kontingentperiode betales forholdsmæssigt 
kontingent fra den 1. i førstkommende måned.  Kontingentopkrævning skal 
udsendes mindst 3 uger før 1.1. og 1.7. og betaling skal ske inden de nævnte 
datoer. 
 
Ved for sen indbetaling af kontingentet afkræves medlemmet et gebyr, som 
pålægges ved næste kontingentopkrævning.  Gebyrets størrelse fastsættes for 1 år 
ad gangen på den ordinære generalforsamling. Udover kontingent til klubben 
betaler aktive medlemmer kontingent til DANSK TAEKWONDO FORBUND.  Dette 
kontingent opkræves generelt 1 gang om året ud over kontingentet og afregnes til 
forbundet. 
 
For HJERTING AFDELING inkluderes kontingent til forbundet dog i 
medlemskontingentet og fordeles således over de 2 kontingentindbetalinger. 
 
Klubbens bestyrelse kan bevilge kontingentfritagelse for trænere og ledere, når det 
skønnes, at de pågældendes indsats er væsentlig for klubbens arbejde. Det er en 
forudsætning, at klubbens bestyrelse skønner, at de økonomiske forhold tillader det. 
 
§ 7. UDMELDELSE - EKSKLUSION. 
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 14 
dages varsel og, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen 
frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. 
 
Et medlem i kontingentrestance betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke 
har betalt kontingent senest 1 måned efter, at der er rykket for det. 
 
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance kan optages på ny som 
medlem, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. 
 
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning 
dertil.  Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 3 af bestyrelsens 
medlemmer har stemt for eksklusionen.   
 
 

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at 
fremføre sit forsvar, og han kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på 
den førstkommende ordinære generalforsamling. 
 
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag fra mindst 10 medlemmer 
vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles 
på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få, meddelelse herom 
senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne 
med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt 
punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 
samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jvf. § 15. 
 
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan 
kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves 
samme majoritet som ved beslutning om eksklusion. 
 
§ 8. ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter 
foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære 
generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 
ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Den udsendte 
indkaldelse indeholder dagsordenen. Forslag, der ønskes forelagt 
generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før 
generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen. 
 
Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 15 år, når de har været 
medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke er i 
kontingentrestance.  Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.  Det er 
ikke muligt at stemme ved fuldmagt. 
 
§ 9. DAGSORDEN. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende 
punkter: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt 

budget for det kommende år 

4. Fastsættelse af kontingenter, optagelsesgebyr og 

kontingentrestancegebyr 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

6. Valg af formand 

7. Valg af kasserer 

8. Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra Hjerting Afdeling 

9. Valg af 1 suppleant fra Hjerting Afdeling 

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant jf. dog § 15 

13. Valg af udvalg - herunder aktivitetsudvalg for Hjerting Afdeling 

14. Eventuelt 

 
§ 10. GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V. 
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, 
til at lede forhandlingerne. Dette punkt ledes af bestyrelsens formand, der på 
bestyrelsens vegne fremsætter forslag til en dirigent.  Det kan være et medlem eller 
en person uden for medlemmernes kreds 
 
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 5 nævnte medlemmer, samt hvem 
bestyrelsen har inviteret. 
 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog § 7, § 
16 og § 17.  Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring fra 10 
stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle 
afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. 
 
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af 
forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. 
 
§ 11. EKSTRAORDINIER GENERALFORSAMLING. 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 
indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom 
til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 
måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det 
emne, der ønskes behandlet. 
 
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 8. 
 
§ 12. BESTYRELSE – SAMMENSÆTNING OG VALG. 
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle 
forhold.  De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i 
henhold til lovene. 
 
Bestyrelsen består af 6 personer. Der vælges en formand, en næstformand, en 
kasserer, en sekretær og 2 almindelige bestyrelsesmedlemmer.  Formanden og 
kassereren, der skal være fyldt 18 år, vælges for 1 år ad gangen. De øvrige 4 
medlemmer, der skal være fyldt 15 år, vælges for 2 år ad gangen af den ordinære 
generalforsamling. 1 af bestyrelsesmedlemmerne - ikke formand og kasserer - 
vælges dog af og blandt medlemmer, der er registreret som medlemmer af 
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henholdsvis afdelingerne i Hjerting. Der kan højst vælges 1 bestyrelsesmedlem fra 
HJERTING AFDELING. 
 
Medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen, såfremt de er medlemmer af 
bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer 
lokaler m.m. til klubben eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til klubben samt 
advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber 
foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til klubben, eller som 
kontrollerer udlejer af lokaler m.m., der udlejes til klubben samt ejere af lokaler 
m.m., der udlejes til foreningen. 
 
§ 13. BESTYRELSE – KONSTITUERING, TEGNINGSRET OG HÆFTELSE. 
Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest inden 14 dage efter 
generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med næstformand og sekretær. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 
4 gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer kræver det.  
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt ved særskilt brev til det enkelte 
medlem og med angivelse af dagsorden 
 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede jfr.dog §7, 
samt når formanden eller næstformanden er til stede. Bestyrelsen træffer sine 
beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens eller den 
fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes med 
fuldmagt 
 
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens 
forhandlinger føres en protokol, som underskrives af de fremmødte 
bestyrelsesmedlemmer.  
 
Foreningen tegnes af en formand. Ved økonomiske dispositioner – IKKE DAGLIG 
DRIFT - kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. I alle sager, der 
angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af formanden, 
næstformanden og kassereren i forening. 
 
Bestyrelsens medlemmer eller klubbens øvrige medlemmer kan ved dispositioner i 
klubben aldrig hæfte med mere end klubbens til enhver tid værende formue jfr. dog 
nedenstående. 
 
Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg Byråd for anvendelse af det modtagne 
tilskud, for anviste lokaler m.v. og  for regnskab og dokumentation for 
virksomheden. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som 
foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis 
tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan 
tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter 
i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven 
 
Børn under 18 år hæfter ikke juridisk i økonomiske anliggender jfr. Værgeloven. 
 
§ 14. BUDGET, REGNSKAB OG REGISTRERING. 
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. 
 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 
Bestyrelsen skal inden 3 uger før generalforsamlingen afgive driftsregnskab for det 
foregående år og status pr. 31. december til revision. Driftsregnskab og status 
forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet 
med revisionspåtegning. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af 
bestyrelsen. 
 
Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage 
før generalforsamlingens afholdelse ved opslag i klubben. Bestyrelsen er forpligtet 
til at føre en fortegnelse over klubbens medlemmer og til enhver tid at kunne 
fremvise en sådan. 
 
§ 15. REVISION. 
Revisorerne skal hvert år i god tid forud for den ordinære generalforsamling 
gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Regnskabet 
forsynes med revisionspåtegning. 
 
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 
 
Ved samlede tilskud på under kr. 300.000 revideres regnskabet af 2 af 
generalforsamlingen valgte revisorer. De valgte revisorer må ikke være medlemmer 
af bestyrelsen eller have familiemæssige relationer af nogen art til denne. 
 
Ved samlede tilskud på kr. 300.000 eller derover revideres regnskabet af en af 
bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor eller registreret revisor. 
 
Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens 
bestemmelser. 
 
§ 16. VEDTÆGTSANDRINGER. 
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er 
beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde 
til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne 
stemmer er for forslaget, er dette, uanset hvilket antal stemmeberettigede 
medlemmer, der er til stede, vedtaget. 
 
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Esbjerg Kommune og DTaF, før 
de er gyldige, for at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav. 
 
§ 17. FORENINGENS OPLØSNING. 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig 
indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves 
at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til 
forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.  
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, 
indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte 
stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 
 
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal 
forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre.  Dette sker 
dog ved simpel stemmeflerhed. 
 
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til 
idrætslige formål. 
 
 
Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 30. april 2002, samt 
endelig godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 24. juni 2002. 
 
Ændring af §6 er vedtaget på generalforsamling den 21. marts 2005, samt endelig 
godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. maj 2005. 
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