§1.1 Foreningens navn er Jundokan København og er stiftet 14/9-2000, dens hjemsted er i Københavns
kommune.

§1.2 Foreningens formål er at dyrke karate og kobudo for derigennem, at opnå god fysisk form og skabe
sociale relationer.

§1.3 Foreningen er medlem af: Jundokan Danmark, Denmark Matayoshi Kobudo Association og
Scandinavian Budo Association.

§1.4 Foreningen er åben for alle interesserede, der anerkender foreningens vedtægter og etikette og er
fyldt 7 år.

§1.5 Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under
18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

§2.1 Udmeldelse skal ske ved henvendelse til instruktøren eller foreningens kasserer og skal ske skriftligt.
Kontingent restance i mere end 1.måned efter påkrav betragtes som udmeldelse.

§2.2 Hvis andre forhold end kontingentrestance gør sig gældende, kan fratagelse af medlemskabet kun
foregå ved en generalforsamling.

§2.3 I sager om fratagelse af medlemskabet har medlemmet krav på, at sagen afgøres på først kommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

§2.4 Instruktøren kan hvis han/hun finder det nødvendigt udelukke en elev fra træningen i en nærmere
fastsat periode.

§3.1 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender og afgør alt ved almindelig
stemmeflertal. Beslutninger, der tages på lovlige indkaldte generalforsamlinger, er gældende for
foreningen og dens medlemmer uanset de fremmødtes antal.

§3.2 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og afholdes en gang årligt senest i
marts måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen, i skriftlig form.

§3.3 Alle foreningens medlemmer samt indbudte af bestyrelsen har adgang til general forsamlingen.

§3.4 Stemmeret på en generalforsamling har alle, der har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes
ved fuldmagt.

§3.5 Dagsorden for generalforsamlingen skal minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent
og stemmetællere. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Fremlæggelse af regnskabet. 5.
Fastsættelse af kontingentet. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg ifølge lovene. 8. Eventuelt.

§3.6 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring
herom med angivelse af dagsorden og denne skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse.
Bestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§3.7 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet
på den ekstraordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

§3.8 For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den
ordinære generalforsamling.

§4.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

§4.2 Bestyrelsen vælges på en generalforsamling således at: Hvert år vælges der: 5
Bestyrelsesmedlemmer, her af formand og kasserer. 1 Bestyrelsessuppleant. 1 Revisor Revisorsuppleant.

§4.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

§4.4 I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme for to.
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§4.5 Valgbar til bestyrelsen er alle, der anerkender §1.2 og §1.4, dog skal formanden, kassereren og
reviseren være fyldt 18 år.

§4.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 af
dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.

§5.1 Kasseren skal føre regnskab med klubbens midler og aktiver.

§5.2 Ekstraordinære bevillinger skal godkendes af bestyrelsen.

§5.3 Foreningens regnskabsperiode løber fra den 1. januar til den 31. december.

§5.4 Regnskabet skal fremlægges i revideret stand ved den årlige generalforsamling.

§5.5 Regnskabet skal til enhver tid på revisorens forlangende fremlægges til gennemsyn.

§6.1 Gradueringer og undervisningen fastsættes af instruktørerne og kan kun ændres i samråd med
bestyrelsen.

§7.1 Ændringer i foreningens love skal vedtages af en lovligt indkaldt generalforsamling med mindst 2/3
flertal.

§8.1 Klubben kan ikke opløses sålænge 5 af medlemmerne kræver den bevaret.

§8.2 Klubbens aktiver kan i intet tilfælde komme andre end klubbens medlemmer til gode.

§8.3 I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle aktiver i behold Københavns kommune.

§8.4 Afgørelser om foreningens opløsning skal træffes på en ekstraordinær generalforsamling

