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Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus 

 
 
 
§ 1 Navn, hjemsted og formål 
 
Foreningens navn er ”Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus”. 
 
Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune.  
 

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde iht. folkeoplysningsloven. 
 

Foreningens formål er at fremme interessen for Ki-Aikido (Shin Shin Toitsu Aikido) i 
Aarhus og omegn. Dette søges opnået ved at tilbyde træning for foreningens medlemmer, 
samt ved på anden måde at synliggøre Ki Aikido i lokalområdet.  
 
Foreningens midler skal bidrage til indkøb af materiel og træningsredskaber til brug for 
klubbens medlemmer, samt til afholdelse af sociale arrangementer for foreningens 
medlemmer. 
 
Herudover kan foreningen yde økonomisk støtte til medlemmernes udenbys rejser i 
forbindelse med relevante nationale og internationale seminarer, træningsophold mv. 
såfremt foreningens økonomiske forhold tillader dette.  
 

 

§ 2 Medlemmer 
 
Som medlem optages enhver, som bakker op omkring foreningens formål.  
 
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand. Medlemskabet er først gyldigt, 
når medlemmet har betalt kontingent.  
 
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Eventuelt for meget indbetalt kontingent 
tilbagebetales ikke.  
 
Et medlem betragtes som udmeldt, når vedkommende ikke har betalt kontingent senest 1 
måned efter rettidig betalingsdato.  
 
Ved usportslig optræden, eller anden adfærd, som kan skade klubbens omdømme, eller 
modarbejder foreningens formål, kan et medlem ekskluderes ved flertal i bestyrelsen. En 
eksklusion kan ankes til generalforsamlingen   
 
§ 3 Kontingent 
 
Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen for et år af gangen.  
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§ 4 Medlemskaber 
 
Foreningen er medlem af de nødvendige organisationer, der er til gavn for foreningens 
formål og virke. Evt. nye medlemskaber vedtages af bestyrelsen. 
 
 
§ 5 Generalforsamling 
 
Klubbens øverste ledelse er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling holdes 
én gang om året – senest i marts måned. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt 
via e-mail, med mindst tre ugers varsel, samt ved mundtlig meddelelse til træning.  
 
I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før 
generalforsamlingen. Senest én uge før generalforsamlingen skal en fuldstændig 
dagsorden være udsendt til medlemmerne pr. e-mail.  
 
Klubbens regnskab udleveres på forlangen, mindst 3 uger før den ordinære 
generalforsamling. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:  
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af klubbens regnskab 
4. Fremlæggelse af klubbens budget til orientering 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Evt. 

 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Kun foreningens 
medlemmer, og gæster inviteret af bestyrelsen, har adgang til generalforsamlingen.  
 
Kun klubbens medlemmer har stemmeret. Hvert medlem har én stemme. Beslutninger 
træffes ved simpelt stemmeflertal. Der stemmes ved håndsoprækning, med mindre mindst 
én person begærer skriftlig afstemning. 
 
Revisor vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. 
 
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet til de respektive poster på 
generalforsamlingen og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages 
omvalg.  
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 
3 medlemmer begærer det skriftligt med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. 
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter, at det er begæret. 
Indkaldelse sker pr. e-mail med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. 
Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse til generalforsamling. 
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§ 6 Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen består af 5 personer. 4 af bestyrelsens medlemmer vælges for en to-årig 
periode, således at der hvert år vælges 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.  
 
På den første ordinære generalforsamling efter foreningens stiftelse vælges dog 2 
bestyrelsesmedlemmer for 2 år, samt 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.  
 
Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen kan efter skøn nedsætte 
særlige udvalg eller arbejdsgrupper til at varetage bestemte opgaver. Medlemmerne i 
disse arbejdsgrupper skal ikke med nødvendighed være bestyrelsesmedlemmer.  
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er 
formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker 
det. Der udarbejdes efter hvert bestyrelsesmøde et beslutningsreferat, som underskrives 
af formanden, et bestyrelsesmedlem og referenten.  
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.  
 
§ 7 Budget, regnskab og revision 
 
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til fremlæggelse på generalforsamlingen. 
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet underskrives af samtlige 
medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet revideres af en revisor valgt af 
generalforsamlingen. 
 
§ 8 Tegningsregler og hæftelse 
 
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. 
 
Bestyrelsen hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter 
Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskrav 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 loven. 
 
For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den, til 
enhver tid, eksisterende formue. 
 
§ 9 Vedtægtsændringer 
 
Vedtægtsændringer skal godkendes på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne 
stemmer. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Sport & Fritid for at sikre, at de 
til stadighed, opfylder lovens krav. 
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§ 10 Ophør 
 
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal godkendes med 3/4 flertal på to på 
hinanden følgende generalforsamlinger. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til 
almennyttige formål, som er i overensstemmelse med foreningens formål. 
 

 
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 30. marts 2014. 
 
 

Som bestyrelsesmedlemmer valgtes: 
 
Formand: Jan Wissing Spangaa  
Kasserer: Grete Bergland 
Bestyrelsesmedlem: Niels Trusbak Haumann 
Bestyrelsesmedlem: Thuy Tram Ngo 
Bestyrelsesmedlem: Jeppe Aagaard Strand Jensen 
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