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Vedtægter for foreningen Vestfyn Aikikai 

Udarbejdet april 2010 

Fremlagt på stiftende generalforsamling 
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§1 Navn, hjemsted og organisatorisk tilhørsforhold 
Stk. 1. Foreningens navn er: Vestfyn Aikikai – forkortet VFA 
 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Assens Kommune 
 
Stk. 3. Foreningen er anerkendt medlem af landsorganisationen Danish Aikikai, Godkendt under 
Dansk Aikido Forbund (DAF). DAF er godkendt formidler af Aikido under det internationale 
Aikido hovedforbund - Aikikai Hombu Dojo, Tokyo, Japan. Foreningen underviser desuden i 
Aikido Toho og er tilknyttet European Nishio Aikido Toho Organisation (ENATO).  
 
Stk. 4. Foreningen kan ikke tilknyttes andre organisationer uden generalforsamlingens godkendelse. 
 

§2 Formål 
Stk. 1. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og tilbyde undervisning i Aikido som en 
ikke-aggressiv japansk kampkunst (budo). Dette omfatter: 

a. At etablere træningsfaciliteter for Aikido i Assens Kommune. 
b. At tilbyde træning i Aikido og relaterede våbensystemer under gode og sikre vilkår 
c. At indgå i samarbejde med andre former for budo i Assens Kommune med fokus på at 

udbrede budo som grundlag for positiv konfliktløsning. 
d. At gennemføre aktiviteter som fremmer Aikido træningen i Assens Kommune – herunder 

afvikling af træningslejre og seminarer. 
 

§3 Medlemskreds 
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at virke for foreningens formål. 
 
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til et medlem af 
foreningens bestyrelse. 
 
Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ekskludere medlemmer, som ikke udviser den nødvendige 
hensyntagen og agtpågivenhed under træningen. 
 
Stk. 3. Foreningens bestyrelse kan ekskludere medlemmer, som udviser aggressiv eller truende 
adfærd eller misbruger færdigheder tilegnet i foreningens regi.  
 
Stk. 4. Medlemskab er en forudsætning for deltagelse i træningen – undtaget er lejlighedsvise 
besøgende fra andre klubber under DAF samt for dem, der ønsker at deltage i op til 2 
prøvetræninger inden indmeldelse. 
 
Stk. 5. Medlemskab er først gyldigt, når indmeldelsesgebyr og kontingent for første kvartal er betalt.  
 
Stk. 6. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, og effektueres ved udgangen 
af indeværende måned. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke. 
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Stk. 7. Medlemskontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes som minimum en gang årligt af 
bestyrelsen på foreningens generalforsamling, eller under særlige omstændigheder på ordinære eller 
særligt indkaldte bestyrelsesmøder.  
 
Stk. 8. Ændringer i medlemskontingent eller vedtægter for foreningen træder i kraft 14 dage efter 
vedtagelse, og annonceres til foreningens medlemmer gennem orientering på foreningens 
hjemmeside og ved nævnelse til ordinære træningspas. 
 
Stk. 9. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet betales 
forud for hvert kvartal. Ved start midt i et kvartal betales den forholdsmæssige andel. 
 
Stk. 10. Foreningen forbeholder sig retten til ikke at undervise personer under en af bestyrelsen 
fastsat aldersgrænse. Dispensationer kan gives ved tilsagn fra mindst en træner og et andet 
bestyrelsesmedlem.  
 

§4 Organisation og ledelsesform 
Stk.1. Klubben ledes af en bestyrelse. Træningen varetages af en trænergruppe. Sammensætningen 
af trænergruppen bestemmes af bestyrelsen.  
 
Stk. 2. I trænergruppen kan kun indgå personer, hvorfor der er indhentet en 
såkaldt ’Børneerklæring’. En person fra bestyrelsen indhenter disse erklæringer. Dette kan ved 
sammenfald ikke gøres af samme person, hvorom erklæringen handler.  
 

§5 Generalforsamling 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og bestyrelsen varetager den 
overordnede ledelse af klubben under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en 
formand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.  
 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og 
indkaldes med mindst fem ugers varsel. Indkaldelsen skal rumme oplysning om tid, sted og 
dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelsen udsendes til medlemmerne via e-mail, ved 
omdeling af brev til træningen, samt ved opslag på foreningens hjemmeside. 
 
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, som har deltaget i 50% af de ordinære 
træninger afholdt i den sidste tre måneders periode, hvor eleven ikke har været fraværende af gyldig 
grund. Medlemmer er ikke stemmeberettiget, hvis de har udestående kontingent. Der kan ved 
manglende mulighed for fremmøde afgives stemme vedr. punkter på dagsordenen. Det skal ske via 
e-mail eller brev kombineret med ikke-skriftlig bekræftelse til mindst to bestyrelsesmedlemmer.  
 
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent og stemmetæller 
2. Formandens beretning og fremlæggelse af målsætninger for det kommende år 
3. Regnskabsaflæggelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Godkendelse af budget 
6. Valg af formand 
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7. Valg af kasserer 
8. Valg af sekretær  
9. Behandling af indkomne forslag 
10. Eventuelt 

 
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være 
bestyrelsen i hænde senest tre måneder før udgangen af den måned, hvor den ordinære 
generalforsamling afholdes. 
 
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. 
Dispensation herfra kan gives i tilfælde af, at der kun er mødt bestyrelsesmedlemmer op til 
generalforsamlingen. 
 
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. 
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor 
der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved sådanne 
personvalg anvendes reglen om flertal.  
 
Stk. 8. Hele bestyrelsen er på valg hvert år. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i en valgperiode, 
udpeger bestyrelsen en afløser indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 
 
Stk. 9. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og overdrage enkelte medlemmer særlige opgaver.  
 
Stk. 10. Bestyrelsen står for udarbejdelse af klubpapiret, som er det dokument, der beskriver 
hvordan klubbens dagligdag organiseres. 
 

§6 Ekstraordinær generalforsamling 
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal 
indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller motiveret krav herom til 
bestyrelsen.  
 
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 60 dage efter begæringens fremkomst. 
 
Stk. 3. Indkaldelse sker efter samme regler som for den ordinære generalforsamling. 
 

§7 Regnskab 
Stk.1. Foreningen tegnes økonomisk af formanden og kassereren som sammen med den øvrige 
bestyrelse er ansvarlig over for generalforsamlingen mht. budget og regnskab. 
 
Stk. 2. Regnskabet følger kalenderåret.  
 
Stk. 3. Regnskabet føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 
 
Stk. 4. Regnskabet revideres af en revisor, der ikke indgår i klubbens bestyrelse, og som er valgt af 
bestyrelsen. 
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§8 Tegningsregler og hæftelse 
Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere 
bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes 
foreningen af den samlede bestyrelse. 
 
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 
påhviler foreningen.  
 

§9 Forpligtelser 
Stk. 1. Medlemmer er forpligtiget til at overholde disse vedtægter samt de aftaler og påbud som 
bestyrelsen finder det formålstjenligt at indføre.  
 
Stk. 2. Medlemmer er forpligtiget til at overholde de love og bestemmelser som dikteres foreningen 
af de organisationer, den er medlem af.  
 
Stk. 3. Utilbørlig omgang med de af foreningen benyttede faciliteter og effekter kan medføre 
erstatningskrav. 
 

§10 Vedtægtsændringer 
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor 
ændringsforslag fremgår af dagsordenen. 
 
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 
 

§11 Opløsning af foreningen 
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses efter 2 på hinanden følgende ekstraordinære 
generalforsamlinger med dette punkt på dagsordenen og hvis opløsningen på begge er vedtaget med 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer.  
 
Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens værdier Danish Aikikai. Undtaget er evt. støtte 
givet af Assens Kommune, som tilbagebetales til Kommunen. 
 

§12 Datering 
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den:  
 
 
 
 
Dirigent   Formand 


