side nr.1

DANSK JUDO OG JU-JITSU UNIONS’s HÅNDBOG

1.. Navn og Hjemsted
1.1 Klubbens navn er .......................................................
1.2 Klubbens hjemsted er.................................................
2.. Formål
2.1 Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for
at dygtiggøre sig i................., og udbrede kendskabet til
denne idræt.
3.. Organisatoriske tilhørsforhold
3.1 Klubben er medlem af Dansk Judo og Ju-Jitsu Union
(DJU), og er således underkastet denne organisations
love og bestemmelser.
4.. Medlemsforhold
4.1 Bestyrelsen kan som medlem af klubben optage enhver
uberygtet person, der vil underkaste sig denne vedtægts
bestemmelser.
4.2 Personer, der er i restance til andre klubber under DJU,
kan kun optages med den pågældende klubs skriftlige
samtykke
4.3 Såfremt en person nægtes optagelse kan denne anke
afgørelsen for DJU’s amatør- og ordensudvalg.
4.4 Optagelse af umyndige personer som medlem af klubben kræver skriftligt samtykke fra forælder eller værge.
4.5 For medlemsskab af klubben betales et ........kontingent,
hvis størrelse fastsættes af hvert års ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet
betales forud hver den.............
4.6 Medlemsskab af klubben regnes fra den dag, hvor første
kontingentrate er tilgået klubbens kasserer.
4.7 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt med ............
varsel.
4.8 Et medlem, der er i kontingentrestance, har ingen stemmeret i klubbens anliggender.
4.9 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Alle eksklusioner skal meddeles skriftligt og med begrundelse til såvel
medlemmet som DJU.
Den ekskluderede skal samtidig oplyses om sin ret til at
anke eksklusionen for DJU’s Appeludvalg.
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Hjemstedkommunen navn bør altid
anføres, undgå bestemte adresser. Det vil
altid være den her anførte kommune, der
er forpligtet i henhold til de lovbundne
tilskudsbestemmelser.

Det skal være en del af klubbens formål at
dyrke en af de i DJU organiserede idrætter.

Klubbens organisatoriske tilhørsforhold
skal være anført.
Udover DGI, Dansk Firma Idræt og
DIF’s øvrige specialforbund er medlemsskab af andre landsdækkende organisationer end DJU ikke tilladt.

Kontingentet skal fastsættes af generalforsamlingen.

Af hensyn til afstemninger på generalforsamlinger skal det klart fremgå af loven,
hvornår en given person er medlem af
klubben.

Ankemuligheder skal være oplyst.
Første ankemulighed kan være klubbens
generalforsamling - Ankemuligheden til
DJU’s amatør- og ordensudvalg er mulig,
også hvor det ikke er anført udtrykkeligt.

angår UNIONEN
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DANSK JUDO OG JU-JITSU UNIONS’s HÅNDBOG

5.. Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
5.2 Ordinær generalforsamling afholdes i hvert års...........
måned med følgende dagsorden:
1..Valg af dirigent.
2..Kontrol af stemmer
3..Formandens beretning
4..Forelægelse af regnskab
5..Fastsættelse af kontingentsatser
6..Indkomne forslag
7..Valg af bestyrelsesmedlemmer (7.2)
8..Valg af revisor, der vælges for ét år ad gangen
9..Eventuelt
5.3 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst
14 dages varsel ved brev til medlemmerne.
5.4 Forslag, der ønskes behandlet under pkt 6 skal være
formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen
5.5 Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer
over 15 år, der ikke er i kontingentrestance.
5.6 Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år,
der opfylder DJU’s amatørbestemmelser.
5.7 For vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægt
kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
I alle øvrige tilfælde er almindeligt stemmeflertal afgørende for afstemningernes resultat.
5.8 Der skal udarbejdes referat af generalforsamlingen
forløb og beslutninger.
6.. Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når
mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter en motiveret begæring herom til formanden.
6.2 Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter begæringens
fremkomst og med mindst 14 dages varsel.
6.3 Indkaldelsesmåde, afstemningsregler, referat m.v. følger
samme regler som anført for den ordinære generalforsamling, men der kan kun besluttes omkring det eller de
punkter, der har givet anledning til den ekstraordinære
generalforsamling.
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Generalforsamlingens myndighed, indkaldelsesmåde og indkaldelsesvarsel skal
altid fremgå af vedtægten.

Hvis intet varsel anføres vil forslag kunne
stilles på generalforsamlingen
Der skal anføres regler for stemmeret og
valgbarhed

Hvis intet anføres vil almindeligt stemmeflertal være afgørende ved alle afstemninger

Indkaldelsesmåde og varsel skal fremgå
af vedtægten
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DANSK JUDO OG JU-JITSU UNIONS’s HÅNDBOG

7.. Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen består af formand, kasserer og sekretær
7.2 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen,
formanden på alle lige, øvrige medlemmer på alle ulige
årstal
7.3 Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder indenfor sin funktionsperiode, udpeger de øvrige bestyrelsesmedlemmer
en substitut, der fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling
7.4 Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse under
ansvar overfor generalforsamlingen
7.5 Bestyrelsesarbejdet er ulønnet, og et bestyrelsesmedlem
kan ikke udføre lønnet arbejde for klubben
8.. Regnskab
8.1 Regnskabsåret følger kalenderåret
8.2 Regnskabet skal føres efter god regnskabsmæssig skik,
og skal skriftligt og med revisorens påtegning forelægges for hvert års ordinære generalforsamling
8.3 Den valgte revisor har til enhver tid ret til at kræve alle
oplysninger om regnskabet
8.4 Kontingentbetalinger skal registreres på en måde, så
registreringen samtidig fungerer som medlemskartotek
9.. Opløsning
9.1 Klubben kan ikke opløses så længe mindst 5 medlemmer ønsker at fortsætte den
9.2 Opløses klubben tilfalder dens ejendele DJU

LOVMODEL . 05.02.

Vedtægten skal indeholde regler for
bestyrelsens sammensætning og funktionsperiode

En ansvarsfraskrivelse for bestyrelsesansvaret er uden betydning

DJU’s lov og amatør- og ordensbestemmelser indeholder tilsvarende regler

Regnskabet skal føres løbende og i skriftlig form, eventuelt på EDB
Årsregnskabet skal underskrives af alle
bestyrelsesmedlemmer før det forelægges
Vedtægten kan pålægge revisoren at føre
en løbende kontrol med regnskabsføringen

Reglerne kan være anerledes, men vedtægten skal bestemme, hvordan klubben
kan opløses

Loven er vedtaget på generalforsamling d. ...................
Vedtægten underskrives af generalforsamlingens dirigent og klubbens formand

Lovmodellen anfører det minimum en klubvedtægt skal indeholde, og kan suppleres med andre
bestemmelser.
Ordlyden kan anvendes direkte eller i andre formuleringer.
DJU’s checkliste anvendes ved DJU’s gennemgang af vedtægten (loven), som også er underlagt DIF’s
godkendelse, før den kan bestragtes som anerkendt af DJU
Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kan DJU’s Forretningsfører rådspørges.
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