Vedtægter for Kampsportens Hus – Nyborg
§1 - Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er: Kampsportens Hus – Nyborg
Foreningens hjemsted er i Nyborg kommune.
§2 - Foreningens formål
Formål: Kampsportens Hus - Nyborg vil være samlingsstedet for kampsportsklubberne i Nyborg. Foruden udøvelse af kampsport vil
Kampsportens Hus - Nyborg også være ramme om frivilligt ungdomsarbejde. Kampsportens Hus - Nyborg er herudover åbent for alle
klubber, der kan tiltræde vedtægterne.
§3 - Optagelse af medlemmer
Kampsportens Hus - Nyborg optager alene klubber som medlemmer. Kampsportens Hus - Nyborg har ingen indflydelse på sine
medlemsklubbers egne vedtægter.
Medlemsklubberne skal have udleveret et eksemplar af nærværende vedtægter ved indmeldelsen. Medlemsklubberne tiltræder
husets vedtægter og husorden ved underskrift af den optagne klubs formand sammen med endnu en repræsentant for denne klubs
bestyrelse.
§4 - Kontingent
I august måned fastsætter bestyrelsen medlemskontingenter gældende 12 måneder frem.
Kontingenter meddeles medlemsklubberne inden udgangen af august måned.
Kampsportens Hus - Nyborg opkræver kontingent fra sine medlemsklubber helårligt.
Kampsportens Hus - Nyborg har ingen direkte indflydelse på medlemsklubbernes egne kontingenter.
Kampsportens Hus - Nyborg kan af medlemsklubberne benyttes til afholdelse af særlige arrangementer. For disse arrangementer
betaler den arrangerende klub et, af bestyrelsen fastsat, bidrag til huset.
§5 - Udmeldelse - Eksklusion - Udelukkelse
Medlemsklubber kan kun udmelde sig ved skriftlig meddelelse herom til formanden eller kasseren for Kampsportens Hus – Nyborg.
Udmeldelse kan kun ske til udgangen af juni måned og skal være meddelt senest tre måneder her før. Udmeldelse forudsætter, at
den udmeldende klub har betalt sit kontingent frem til dato for medlemsskabets ønskede ophør.
En medlemsklub, der er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan af bestyrelsen, med mindst 8 dages varsel, skriftligt meddeles
eksklusion.
Ingen klub, der er blevet ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan optages på ny, før klubben har erlagt sin gæld til huset.
I øvrigt kan bestyrelsen for Kampsportens Hus – Nyborg ekskludere en medlemsklub, når særlige forhold giver anledning dertil.
Bestyrelsen for den berørte klub skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have haft lejlighed til at fremføre sit syn på forholdet.
Bestyrelsen for Kampsportens Hus – Nyborg skal tillige tilbyde, at spørgsmål om endelig eksklusion afgøres på det førstkommende
ordinære repræsentantskabsmøde. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på et repræsentantskabsmøde, har klubben
krav på at få meddelelse herom, senest 8 døgn før mødet afholdes, og skal have adgang til mødet med ret til at tale sin sag. At en
eksklusion skal behandles af repræsentantskabet giver ikke opsættende virkning.
Spørgsmål om eksklusion skal i givet fald optages som et særligt punkt på dagsordenen for repræsentantskabsmødet.
Bestyrelsen kan udelukke et klubmedlem fra at benytte Kampsportens Hus - Nyborg, når særlige forhold giver anledning dertil. Inden
bestyrelsen træffer sin beslutning, skal klubmedlemmet have haft lejlighed til at fremføre sit syn på forholdet. Bestyrelsen skal
tilbyde, at spørgsmål om endelig udelukkelse afgøres på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. I alle tilfælde, hvor
en udelukkelse skal behandles på et repræsentantskabsmøde, har klubmedlemmet krav på at få meddelelse herom, senest 8 døgn
før mødet afholdes, og skal have adgang til mødet med ret til at tale sin sag. At en udelukkelse skal behandles af
repræsentantskabet giver ikke opsættende virkning.
Bestyrelsens vedtagelse af en eksklusion eller en udelukkelse kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor.
§6 - Ordinært repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmødet er, med de indskrænkninger, som er givet i disse vedtægter, den højeste myndighed i alle anliggender for
Kampsportens Hus - Nyborg.
Det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes hvert år i august måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved elektronisk
meddelelse eller brev til medlemsklubberne, samt ved opslag i Kampsportens Hus - Nyborg og på husets eventuelle hjemmeside.
Ligeledes bekendtgøres dagsordenen senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse ved opslag og på eventuelle
hjemmeside.
Forslag, der ønskes forelagt på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 2 uger før
repræsentantskabsmødets afholdelse, til optagelse på dagsordenen.
§7 – Dagsorden ordinært repræsentantskabsmøde
Dagsordenen for Kampsportens Hus - Nyborg ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent, dersom bestyrelsens sekretær har forfald.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år, samt fremlæggelse af budget for den kommende sæson.
5. Behandling af indkomne forslag.
1. Indkomne forslag.
2. Bestyrelsen stiller forslag til, hvem der indenfor femårsfristen, i henhold til §17, skal forvalte midler og aktiver efter
Kampsportens Hus – Nyborg i tilfælde af opløsning.
3. Bestyrelsen stiller prioriterede forslag til foreninger og/eller organisationer, der efter femårsfristen, i henhold til §17,
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6.

7.
8.

overtager Kampsportens Hus - Nyborg midler og aktiver i tilfælde af opløsning.
Valg af bestyrelsens fem medlemmer:
I lige år vælges blandt repræsentantskabets medlemmer:
1. Formand.
2. 2 bestyrelsesmedlemmer.
3. Suppleant(er) for ét år.
I ulige år vælges, blandt repræsentantskabets medlemmer:
4. 2 bestyrelsesmedlemmer.
5. Suppleant(er) for ét år.
Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
I lige år vælges revisorer.
I ulige år vælges revisorsuppleant.
Eventuelt.

§8 - Repræsentantskabsmødets afvikling
Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen for Kampsportens Hus - Nyborg, til at lede
mødet.
Repræsentantskabsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog §15 for vedtægtsændringer og §17 for Kampsportens Hus
- Nyborg ophør.
Dirigenten bestemmer afstemningsformen. Dog skal afstemning og valg, på begæring fra mindst 2/3 af de til
repræsentantskabsmødet fremmødte repræsentanter, foregå skriftligt.
Et repræsentantskabsmedlem, der ikke er tilstede ved repræsentantskabsmødet, kan skriftligt tilkendegive sin villighed til valg til
bestyrelsen.
Repræsentantskabsmødets beslutninger føres til protokols, hvori også referat af mødet optages.
Stemmeafgivelse kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§9 – Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen for Kampsportens Hus - Nyborg og skal indkaldes,
når mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysninger om det
emne, der ønsker behandlet.
Dagsordenen for Kampsportens Hus - Nyborg ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent, dersom bestyrelsens sekretær har forfald.
3. Emne(r) for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
Om afvikling af ekstraordinært repræsentantskabsmøde gælder bestemmelserne i §8.
Om varsling, indkaldelsesmåden og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §6.
§10 - Repræsentantskabets sammensætning
Som udgangspunkt består repræsentantskabet af tre bestyrelsesmedlemmer fra hver medlemsklub.
Repræsentantskabet kan fastsatte regler for tildeling af én ekstra plads i repræsentantskabet til store medlemsklubber.
Medlemsklubbers eventuelle associerede klubber/afdelinger har, med repræsentantskabets accept, hver især ret til én plads i
repræsentantskabet.
Nyborg Kommune udpeger 1-2 repræsentanter.
§11 - Bestyrelsen – Sammensætning og Tegningsret
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 5 medlemmer udpeget af repræsentantskabet.
Dersom Kampsportens Hus – Nyborg har tre eller flere medlemsklubber, må en enkelt medlemsklub ikke sidde med majoritet i
bestyrelsen.
Udvalg nedsat af bestyrelsen har ret til, uden stemmeret, at deltage med egen repræsentant ved alle bestyrelsesmøder.
Inden 14 dage efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med én næstformand, én kasserer/kalenderfører og én
sekretær. Formanden er husets formelle kontakt til myndigheder, presse og institutioner med mere.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer, heriblandt formanden og/eller næstformanden er til
stede, jfr. dog §5.
Bestyrelsens beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt, og i
formandens fravær tæller næstformandens stemme dobbelt.
Bestyrelsens sekretær fører protokol over bestyrelsens forhandlinger.
Kampsportens Hus - Nyborg tegnes af bestyrelsesformanden. Ved økonomiske dispositioner tegnes Kampsportens Hus - Nyborg af
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formanden og kassereren i forening. I alle sager, der angår salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af
formanden, næstformanden og kassereren i Kampsportens Hus - Nyborg.
I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.
Bestyrelsens vedtagelser og foretagne forhandlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
§12 – Hæftelse
Kampsportens Hus - Nyborg hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke
Kampsportens Hus – Nyborg repræsentantskab, bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse.
§13 – Regnskab
Kassereren varetager regnskabet for Kampsportens Hus - Nyborg efter de af repræsentantskabets vedtagende retningslinjer.
Regnskabsåret går fra 01.06 til 31.5.
Bestyrelsen skal inden 01.08 afgive driftsregnskab for det forgangne regnskabsår til den af repræsentantskabet valgte revisor.
Driftsregnskab forelægges på det ordinære repræsentantskabsmøde og skal være forsynet med revisorens påtegning.
Driftsregnskab bekendtgøres ved opslag i Kampsportens Hus - Nyborg samt ved elektronisk meddelelse til medlemsklubberne,
senest 8 dage før ordinært repræsentantskabsmøde afholdes.
Regnskabet sendes til Nyborg Kommune til orientering. Nyborg kommune fører tilsyn med, at foreningens vedtægter overholdes, og
aftale i forbindelse med daglig drift og tilskud efterleves.
§14 - Revision
Revisor skal hvert år i august måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab
forsynes med en påtegning.
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.
§15 - Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan alene vedtages ved godkendelse på to af hinanden følgende ordinære repræsentantskabsmøder, hvor
mindst 2/3 af de afgivne stemmer i hver forsamling er for forslaget.
Vedtægtsændringer skal godkendes af Nyborg Kommune, mellem 1. og 2. behandlingen.
§16 - Etiske retningslinier
Kampsportens Hus - Nyborg er fortaler for ren sport.
Brugen af Kampsportens Hus - Nyborg er derfor IKKE foreneligt med besiddelse, indtagelse/brug eller salg/distribution af alkohol,
euforiserende stoffer eller præstationsfremmende midler i Kampsportens Hus - Nyborg lokaliteter. Overtrædelse vil medføre
eksklusion.
Gældende ”Dopingliste” fra ”Anti Doping Danmark”, eller hermed sidestillede organer, er Kampsportens Hus – Nyborg referenceliste
over forbudte stoffer.
Dispensation opnås alene i henhold til regelsættet herom fra ”Anti Doping Danmark”.
Bestyrelsen kan forhåndsgodkende udskænkning af alkohol ved særlige arrangementer, der afholdes i Kampsportens Hus - Nyborg.
§17 – Opløsning af Kampsportens Hus - Nyborg
Beslutning om opløsning kan kun tages på et, i dette øjemed, særlig indkaldt, ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Til dennes
beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af repræsentantskabets medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse
kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtig herom, indkaldes til et nyt
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnt stemmeflertal, uanset antal fremmødte
repræsentantskabets medlemmer.
Ved opløsning deponeres Kampsportens Hus - Nyborgs formue i pengeinstitut i fem år på spærret konto.
I fald der inden for femårsfristen atter etableres et Kampsportens Hus i Nyborg, tilfalder formuen dette hus, på betingelse af at dette
Kampsportens Hus love indeholder samme betingelser som det opløste Kampsportens Hus – Nyborgs §2, §16 og §17.
I fald der ikke inden for femårsfristen atter etableres et Kampsportens Hus i Nyborg udloddes formuen i henhold til det ordinære
repræsentantskabsmødes prioritering i henhold til §7.
Beslutningen om overdragelse af foreningens eventuelle formue skal godkendes af Nyborg kommune.
§18 – Datering
Således vedtaget på stiftende møde den __. december 2012.

Dirigentens underskrift
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