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§ 1 Navn 
Klubbens navn er Ballerup Kampsport Center. På engelsk 
Ballerup Martial Arts Center. 

Foreningen er en flerstrenget amatørklub med afdelingerne: 

 Ballerup Taekwondo (med det koreanske navn Hwarang) 
 Ballerup Wing Tzun 
 Copenhagen Nunchaku 

Klubben er medlem af Dansk Taekwondo Forbund og 
derigennem Danmarks Idræts-Forbund. 

§ 2 Hjemsted 
Klubben har hjemsted i Ballerup Kommune. 

§ 3 Formål 
Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for 
at dyrke taekwondo, wing tzun og anden kampkunst på 
motions- og konkurrencebasis. Dels at udbrede kendskabet 
til stilarterne samt fremme interessen herfor.  
Klubbens udgangspunkt er fællesskabet og det sociale liv. 

§ 4 Medlemmer 
Klubben er åben for alle personer. 

§ 5 Indmeldelse og udmeldelse 
Indmeldelse sker til klubbens ledelse via holdets instruktør 
ved at udfylde en indmeldelsesformular samt at betale 
kontingent. 

Udmeldelse sker skriftligt til klubbens ledelse med 1 måneds 
varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 

§ 6 Kontingent 
Kontingentet (herunder terminer og opkrævningsform) 
fastsættes af bestyrelsen.  

Bestyrelsesmedlemmer samt instruktører udpeget af 
klubbens ledelse er kontingentfrie. 

§ 7 Udelukkelse 
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer der: 

 er mere end 2 måneder i kontingentrestance. 
 misbruger sin kunnen i kampkunst jf. straffeloven. 
 overtræder gældende regler vedrørende brug af 

præstationsfremmende præparater (doping). 
 dømmes for vold, gadeuorden, legemskrænkelse, 

narkotikahandel el. lign. 

§ 8 Bestyrelse 
Bestyrelsen består af en formand og 4 menige, der senest 
1 måned efter generalforsamlingen konstituerer sig selv med 
hensyn til rollerne som næstformand og økonomiansvarlig. 

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, 
således at formand og 2 menige er på valg i ulige årstal, 
mens de 2 andre menige er på valg i lige årstal. 

Såfremt der ikke kan vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, 
kan den vælges med 3 eller 4 medlemmer. Ved stemme-
lighed har formanden to stemmer. 

§ 9 Generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling afholdes senest 10. marts. 
Bestyrelsen indkalder hertil med mindst 3 ugers varsel. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden. 

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling er: 

1. Valg af dirigent. 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det 

forløbne år. 
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år 

til godkendelse. 
4. Forelæggelse af bestyrelsens overordnede mål for 

indeværende år. 
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 

indeværende år til godkendelse. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelse. 
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

Dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen, 
godkender sammen med formanden referatet, der 
udarbejdes af en af de menige bestyrelsesmedlemmer. 

På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal 
afgørende. Til lovændringer kræves dog, at mindst ⅔ af de 
tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. 

Stemmeret har medlemmer, som har været medlem af 
klubben i mindst 2 måneder forud for generalforsamlingen. 
For medlemmer under 15 år kan stemmeretten varetages af 
forældrene/værgen. 

Medlemmer, som er i restance til klubben, har ingen 
stemmeret. 

Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller 
skriftlig fuldmagtsafgivelse. Fuldmagtstager skal være et 
stemmeberettiget medlem, og der må kun varetages 
fuldmagter fra 2 personer. 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling 
Klubbens bestyrelse kan til enhver tid indkalde til ekstra-
ordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel. 

Bestyrelsen er pligtig til dette, når mindst en tredjedel af 
medlemmerne skriftligt har anmodet herom. 

Dagsordenen udsendes samtidig med indkaldelsen. 

§ 11 Tegning 
Foreningen tegnes af formanden. 

Ved økonomiske dispositioner over kr. 5.000 kræves 
underskrift af både formanden og den økonomiansvarlige. 

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes 
af generalforsamlingen. 

§ 12 Opløsning 
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling, hvortil 
der er indkaldt med dette punkt særskilt på dagsordenen. 
Endvidere skal mindst 4/5 af medlemmerne være fremmødt, 
og mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer skal stemme for 
opløsningen af klubben. 

Såfremt mødet ikke er beslutningsdygtigt gå grund af for lidt 
fremmødt medlemsantal, skal der indkaldes til en ny 
generalforsamling med 14 dages varsel, hvor opløsningen 
kan vedtages, hvis mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer 
stemmer herfor. 

I forbindelse med klubbens opløsning tages om nødvendigt 
bestemmelse om anvendelse af en eventuel formue, som 
skal tilfalde et almennyttigt formål. Dette afgøres ved 
almindeligt stemmeflertal. 


