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1. Klubbens navn er Hobro Jiu Jitsu og Judo klub og er hjemmehørende i Hobro kommune. Klubbens formål er er at 
fremme kendskab til personlig selvforsvar, primært blandt børn og unge, ved at dyrke de af Dansk Judo Union og WKF 
godkendte idrætsgrene, og derigennem øge ansvarsbevidsthed og kammeratligt samvær mellem kammerater i fritiden. 

2. Enhver, der er medlem af klubben, kan søge optagelse i Dansk Judo Union, og dens medlemmer nyder derigennem 
de fulde rettigheder som Jiu Jitsu og Judo kæmpere. 

3. Medlemskab i klubben kan opnås af enhver person, som ikke er straffet for nogen i den offentlige mening vanærende 
handling. I tvivlstilfælde skal sagen forelægges DJU til afgørelse. 
Bestyrelsen skal godkende optagelsen i hvert tilfælde og har ret til forinden at indhente udtalelse fra politiet angående 
hver optagelsessøgendes fortid. 

4. Ethvert nyt medlem skal gøres bekendt med klubbens vedtægter. 
Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved henvendelse til klubbens kasserer. 
Demonstration eller brug af de under sporten lærte teknikker må ikke vises offentligt med mindre, detter er nødvendigt i 
selvforsvarsøjemed, jfr. straffelovens kapitel 3. 

5. Til æresmedlemmer (kontingentfri) kan udnævnes personer, der i særlig grad har støttet klubben og dens virke. 
Beslutning herom træffes af bestyrelsen. 

6. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Regnskabet fremlægges af kasseren på generalforsamlingen. 
Klubbens revisor kan til enhver tid forlange regnskabet fremlagt på generalforsamlingen. 
Klubbens kasserer må maks. disponere over kontant kassebeholdning på kr. 1500. 
Den øvrige del indsættes på konto i pengeinstitut. Tegningsret til kontoen fastlægges af bestyrelsen. 

7. Klubkontingentet fastlægges af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen. Kontingentet betales i oktober 
måned for træningssæsonen 01.09 til 31.05 
Det er dog muligt at opnå medlemskab for kun 6 mdr. (1/2 år) halvårskontingentet er dog 50 kr. dyere end et halvt 
helårskontingent. 
Kasseren fører kartotek over medlemmer samt kontingentindbetaling. 
Instruktører fritages for kontingent, hvis bestyrelsen træffer beslutning herom. 

8. Kontingentrestance en måned efter sidste betalingsfrist medfører karantæne, indtil restancen er betalt. 

9. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året i april måned. Klubben ledes af den på generalforsamlingen 
valgte bestyrelse til varetagelse af medlemmernes interesse. Bestyrelsen, som konstituerer sig selv efter valget på 
generalforsamlingen, består af 5 medlemmer. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv. 

10. Stemmeret på generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer uanset alder. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I ulige år vælges 3 og i lige år vælges 2. 
Formand og kasserer skal være fyldt 20 år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 16 år. 
Generalforsamlingen har afgørende myndighed i spørgsmål, der falder uden for de ved loven fastsatte rammer. 

11. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle anliggender, foranstalter stævner afholdt, forvalter klubbens kasse og arkiv, 
udarbejder årsberetning samt resumeer af bestyrelsesmøder m.v. Forslag skal afleveres til et bestyrelsesmedlem. 

12. Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
a) Valg af dirigent 
b) Aflæggelse af årsberetning 
c) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 
d) Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter 
e) Valg af revisor 
f) Forslag 
g) Eventuelt 
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13. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. 

14. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. 

15. Formanden er bemyndiget til at handler per konduite i særlige tilfælde, såfremt bestyrelsen ikke kan indkaldes 
grundet tidsnød. 

16. Bestyrelsen kan udelukke en person, der i eller udenfor klubben skønnes at have udvist usportslig optræden eller 
misbrugt sin i klubben tilegnede viden eller på anden måde bragt klubbens navn i miskredit. 

17. Bestyrelsen kan efter eget skøn nedsætte særlige underudvalg til varetagelse af de for klubben specielle opgaver. 
Medlemmerne udvælger selv udvalgets repræsentanter, dog således at bestyrelsens udvalgsrepræsentant altid er med i 
udvalgene. 

18. Retningslinjer for træningen fastlægges af bestyrelsen i samarbejde med instruktørerne. 

19. Der afholdes informationsmøde mellem bestyrelsen og instruktørerne efter behov. 

20. Aflæggelse af bælteprøve sker efter behov efter DJUs regler. 
For at gå til bælteprøve kræves der gyldigt sportslicens. Oprettelsen af licens koster kr. 50. Beløbet skal kun indbetales 
en gang. 
Det forudsættes dog, at der betales DJU kontingent. Hvis man i en periode (eksempelvis 3 år) ikke har betalt kontingent 
og ønsker at genoprette licens koster det kr. 30, dog forudsat at man stadig har licens hos sig. 
Prisen for at gå til bælteprøve er kr. 50. 

21. Tilskud kan ydes til medlemmer ved deltagelse i kurser, træningslejre og stævner, samt ved repræsentation i 
unionen og internationale arrangementer, kongresser o.l. alt efter klubbens økonomiske styrke. 

22. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når 25% af medlemmerne skriftligt 
fremsætter motiveret anmodning herom til formanden. 

23. Til ændring af vedtægterne kræves en generalforsamling hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 

24. Klubben kan ikke opløses med mindre 2/3 af medlemmerne stermmer herfor på 2 lovligt indkaldte ekstraordinære 
generalforsamlinger (mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden). 
Klubbens evt. formue ved opløsning tilfalder børne og ungdomsarbejde i Hobro Kommune. 

25. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke medlemmer 
eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

 


