
Forretnin rden for Farum K okushin Karate
Jf. lovens $ 12

Forretningsorden for Farum Kyokushin Karate (FKK)
Ryttergirdsvej 140
3520 Farum
Telefon: 4495 84 01

Opgaver og konstituering 0 1:

stk"1
Bestyrelsen har den besluttende myndighed i alle foreningens anliggender. Formanden og kassereren

har den udovende myndighed.

StIi 2
Bestyrelsen i FKK skal under ansvar overfor foreningens vedtagter og de gkonomiske rammer, der er

give! varetage de opgaver, som foreningens generalforsamling pfilagger denne, herunder

udarbejdelse af det kommende regnskabsfirs budget.

SttcS
Bestyrelsen bestir af de i foreningens vedtagter anforte medlemmer.

StlG 4
Bestyrelsen konstituerer sig pi fgrstkommende mgde, efter generalforsamlingen med kasserer,

formand og sekretar.
Bestyrelsen kan nedsatte de udvalg som skonnes ngdvendige. Det er ikke en nodvendighed at den/de

p&galdende personer der er i udvalget er medlemmer af klubben.

stlGS
Formanden er overfor bestyrelsen ansvarlig for administration mens kassereren er ansvarlig for

foreningens regnskab.

Formanden tegner foreningen i overensstemmelsen med de retningslinjer og beslutninger, som

afstikkes af bestyrelsen.

I sager, der ikke kan afuente bestyrelsens afgorelse, kan formanden handle pi foreningens vegne, men

skal snarest forelagges sagen for bestyrelsen.

stk 6
Bestyrelsen skal p& bedst mulig vis sorge for, at bestyrelsens arbejde ikke pivirker eller modarbejder

instruktorernes daglige arbejde.

Indkaldelse til moder. dagsorden og modepligter Q 2:

stkl
Der aftroldes 5 bestyrelsesmoder firligg eller nfrr formanden eller mindst 3 medlemmer finder det
nodvendigt Ordinare bestyrelsesmgde-datoer indstilles fra gang til gang.
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stk 2
Dato for det nestkommende bestyrelsesmgde vedtages pfr det foreg&ende mgde. Herefter sendes der
en reminder, til samtlige bestyrelsesmedlemmer med mindst 3 dages varsel. Ekstraordinare
bestyrelsesmoder kan indkaldes med mindst 12 timers varsel.

stk.3
Er et medlem forhindret i etgivent mode, skal dette meddeles til formanden eller sekretaren, i god tid
inden mgdets start.

stk.4
Bestyrelsen er kun beslutningsdyghg nir mindst den fungerende formand eller kassereren og mindst
2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

StIcs
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmsder. (Suppleanter har ingen modepligt og har ingen
stemmeretJ

Dagorden S3

Stlc 1

Dagsorden udsendes sammen med indkaldelsen til de ordinare bestyrelsesmoder.

stk 2
Formanden udarbejder, i samrfld med sekretaren, dagsordenen fgr mgderne. Denne dagsorden skal,
sammen med relevante bilag omfatte som minimum folgende dagsordenspunkter:

L. Valg af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af forrige referat samt underskrivelse
4, Kassernes beretning om foreningens regnskab i forhold til budgettet

Beretningen skal vare sfl $ddestgorende, at bestyrelsen kan danne sig et
solidt skgn over foreningens gkonomiske status.
Kassereren skal inden bestyrelsesmodet have rundsendt regnskabet til
bestyrelsens medlemmer.

5. Igangvarende sager. Den/de sager der ved det forrige mode skulle
undersoges eller udarbejdes. Berettes herom.

6. Korrespondance til og fra bestyrelsen.
Hvis f.eks. medlemmer er kommet med relevante indslag/forslag til
bestyrelsen.

7. Dato for naste bestyrelsesmode.
B. Eventuelt

Dette punkt giver bestyrelsen adgang til at drafte forhold og forslag som
ikke er optaget pfi dagsordenen. Der kan ikke traffes beslutninger under
dette punkt
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stk3
Den valgte referent udarbejder referat af bestyrelsesmoderne. Referatet skal referere de trufne

beslutninger og udsendes snarest efter mgdet Referatet betragtes som godkendt hvis der ikke rejses

indsigelse mod indholdet senest pfl nasffOlgende ordinare bestyrelsesm6de.

Modereferaterne samles i bestyrelsens klub mappe i underskrevet stand, samt pfr klubbens usb nogle.

Dagsorden og bilag der er udsendt til bestyrelsen samles ligeledes i mappen.

stk 4
Udvalg nedsattes af bestyrelsen som ad hoc-udvalg, og udvalgene arbejder efter et af bestyrelsens

vedtagne kommissorium.

Bestyrelsesmedlemmer kan tilsende udvalgene bilagsmateriale/kommentarer.

Udvalgene skal ved hvert bestyrelsesmtde kort orientere bestyrelsen om arbejdet siden sidste

bestyrelsesmgde,

Generalforsamling$ 4

stk l
Der indkaldes til generalforsamling i henhold til If' lovens S B.

Dagorden for generalforsamlingen er i henhold til Jf. lovens S 9

Der indkaldes til ekstraordiner generalforsamling i henhold til ff. lovens $ 11

Der foretages valg til bestyrelsen i overensstemmelse med ff. lovens 5 12'

StlL 2
Der tages referat af foreningens generalforsamling samt ekstraordinar generalforsamling hvis dette

skulle vare tilfaldet. Referatet underskrives og arkiveres i bestyrelsesmappen, samt pl klubbens usb

nogle.

Medlemsarkiv$ 5

stk 1
Kassereren opretholder et medlemsarkiv. I medlemsarkivet opbevares fkopi) alle ind- og udgfrende
medlemsskrivelser.

Bestyrelsesmedlemmer har adgang til arkivet og har tavshedspligt i personsager.

Forretningsorden for Farum Kyokushin Karate (FKKJ 2012 Side 3



Forretnin rden for Farum K kushin Karate
Jf. lovens I 12

Resnskabsfunktion Q 6

Stli t
Kassereren forestir foreningen okonomiske omrfrder.

stk 2
Kassereren sorger for, at foreningens kasse, bogforing og ovrige gkonomiske aktiviteter udfores efter
nedenstiende regler og i overensstemmelse med god forenings- og regnskabsskik.

Foreningens bogholderi ajourfores mindst hver 3. mined medmindre
sarlige omstendigheder gor sig geldende.
Foreningens medlemsbogholderi ajourfores sfl vidt muligt hver
mfined.
bogforingen tilrettelagges med behorig hensyntagen til foreningens
interesser pi den mest praktiske mfrde. Den anvendte kontoplan skal
kunne danne grundlag for udarbejdelse af et oplysende irsregnskab
med rimelige og klare specifikationer.

Inhabilitet S 7

skr.1
Etbestyrelsesmedlem skal, senestved modets begmdelse, underrette formanden, hvis der er forhold,
som kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet

Udelukkelse oq eksklusion I8

StIGl

Udelukkelse og eksklusion foregfir ifolge |f.lovens $ 7.

z.
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Godkendelse af forretningsorden $ 9

Denne forretningsorden for Farum Kyokushin Karate IFKKJ er vedtaget pfi bestyrelsesmsdet den 14.
august 2012

/Endringer i forretningsorden skal godkendes af formanden samt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formand Kasser

lv=tr*." /m/b
Henning Fabricius Paulina Lunden

Bestyrelsesmedlem 2es^o f *h /?

Sekreter

Mette Steen Christensen
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