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Vedtægter

§1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er ”TOITSU – Ki og Aikido Dojo, Gladsaxe, i det følgende benævnt ”TOITSU”.
§2 HJEMSTED OG STIFTELSESÅR ”TOITSU” er hjemmehørende i Gladsaxe kommune. Foreningen er stiftet den 24. april 1996.
§3 FORMÅL ”TOITSU”s formål er at pleje velværet og sundheden for klubbens medlemmer, samfundet og menneskeheden ved:
3.1 at undervise i og tilgængeliggøre Shin Shin Toitsu Do (forening af krop og sind, Ki træning)
3.2 at undervise i og tilgængeliggøre Shin Shin Toitsu Aikido (Aikido med krop og sind forenet)
3.3 og at igangsætte og videreføre et program af aktiviteter for at fremme de i §3 nævnte punkter.
§4 MEDLEMSKAB
4.1 Som medlem kan optages enhver, der er interesseret, og som er villig til at respektere og efterleve klubbens vedtægter og regler.
4.2 Indmeldelse sker skriftligt til foreningens formand eller kasserer.
4.3 Udmeldelse sker skriftligt til foreningens formand eller kasserer og kan kun accepteres, såfremt medlemmet ikke er i kontingentrestance.
§5 UDELUKKELSE, KARANTÆNE OG EKSKLUSION
5.1 Bestyrelsen kan beslutte at udelukke et medlem, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter og regler. Pligten til at betale kontingent ophører ikke i
udelukkelsesperioden og interesser.
5.2 Er et medlem i kontingentrestance i mere end 3 måneder, kan bestyrelsen idømme vedkommende karantæne.
5.3 Et medlem, hvis opførsel trods udelukkelse ikke er ændret, kan idømmes karantæne.
Medlemmet orienteres skriftligt om bestyrelsens holdning og indkaldes til møde, hvor medlemmet får lejlighed til at fremlægge sagen.
5.4 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, såfremt vedkommendes opførsel direkte strider mod foreningens vedtægter. Eller ved kontingentrestance i 6 måneder.
Ved eksklusion skal sagen, såfremt det ekskluderede medlem ønsker det, fremsættes på førstkommende generalforsamling som et særligt punkt på dagsordenen.
§6 KONTINGENT
6.1 Kontingent for medlemmerne, aktive og passive, fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling.
6.2 Angående evt. kontingentfrihed eller kontingentnedsættelse overlades det til bestyrelsen at træffe afgørelsen i hvert enkelt tilfælde.
§7 REGNSKABSÅR, REGNSKAB OG FORMUEFORVALTNING.
7.1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
7.2. Kassereren er forpligtet til at afgive økonomisk redegørelse for status på foreningens midler ved hvert bestyrelsesmøde.
7.3. Foreningens midler placeres på bank- eller girokonto, og den kontante beholdning må max. udgøre 4.000 kr.
§8 DEN DAGLIGE LEDELSE
8.1 Den daglige ledelse varetages af chefinstruktøren. Chefinstruktørens opgave er at undervise i Shin Shin Toitsu Do og Shin Shin Toitsu Aikido og at godkende instruktører,
gradueringsansøgninger og træningsforhold.
8.2. Chefinstruktøren ansættes af bestyrelsen og aflønnes efter bestyrelsens beslutning.
8.3 Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges på generalforsamlingen for en toårig periode således:
Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen, resten af bestyrelsen, dvs. næstformand, sekretær og ét bestyrelsesmedlem konstituerer sig på førstkommende
bestyrelsesmøde.
8.4 Der foretages på generalforsamlingen valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges for en 1-årig periode. Ved indtrædelse i bestyrelsen sidder suppleanten til
førstkommende ordinære generalforsamling.
8.5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt 3 ud af 5 medlemmer er tilstede, herunder enten formand eller kasserer.
8.6 Bestyrelsens beslutninger træffes ved, at der skal være mindst 3 stemmer for et forslag.
8.7 Der føres referat over bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.
8.8 Referaterne skal til enhver tid være tilgængelige for medlemmerne.
8.9 Bestyrelsen kan dele opgaver ud til andre medlemmer og kan nedsætte arbejdsgrupper.
8.10 Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
8.11 Foreningen kan kun optage lån eller gældsforpligtelser efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling.
§9 GENERALFORSAMLINGEN
9.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
9.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
9.3 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive og passive medlemmer, samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde.
9.4 Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer over 18 år.
9.5 Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 18 år repræsenteres af forældrene/værge.
9.6 Medlemmer under 18 år kan ikke vælges til revisor.
9.7 Indkaldelse til generalforsamlingen samt revideret regnskab udsendes med mindst 3 ugers varsel til alle medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
9.8 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal (jvf. dog §9, stk. 12 og 13 om lovændringer og §11 om nedlæggelse).
9.9 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning er til godkendelse.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.
9.10 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen.
9.11 Afstemningen skal foretages skriftligt, såfremt et medlem forlanger det.
9.12 Nærværende vedtægter kan ændres på en generalforsamling, og der kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. §3, pkt. 1 og §3, pkt. 2 kan ikke ændres.
9.13 Forslag om lovændringer skal i forvejen udsendes til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når:
10.1 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
10.2 bestyrelsen beslutter det.
§11 OPLØSNING
11.1 Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en generalforsamling med et flertal på 4/5 af de afgivne stemmer.
11.2 Forslag til opløsningen af foreningen skal opføres som et særligt punkt på dagsordenen og skal i forvejen udsendes som anført i §9 om indkaldelse til ordinær generalforsamling.
11.3 I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om, hvad der skal ske med foreningens evt. formue og materialer, dog skal midlerne skænkes til et
almennyttigt formål". Foreningens vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. april 1996 og ændret på generalforsamling 26. marts 2001.
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