Vedtægter for ” Fightworld”

§1 Navn og tilhørsforhold
§1.1 Foreningens navn er: ”Fightworld”
§1.2 Foreningens hjemsted er Roskildevej 162, 1 sal, 2500 Valby, (Københavns Kommune).
§2 Formål
§2.1 Foreningens formål er at træne motion og opbygning af selvværd ved hjælp af blandede, men effektive,
realistiske, selvforsvarsmetoder, som vil skabe indre ro og troen på sig selv, med hovedvægten på Thai-boxing
og MMA.
Hos Fightworld vil vi skabe et gym, som vil hjælpe med at komme i form og samtidig udvikle de værdier der
kendetegner Thai-boxing: Høflighed, respekt, selvkontrol, selvværd og selvtillid.
Alle kan træne i Fightworld uanset hudfarve, religion, alder. Om man er 10 eller 60 er styrke, kondition og
smidighed alle fordele som kan forventes at blive forbedret. Alle muskelgrupper bliver styrket og strammet
op via de øvelser, teknikker og udfordringer som er en del af undervisningen.
Overordnet er nøgleordrerne: At fremme integrationen, give øget selvværd, god kondition, selvforsvar,
mere energi og masser af godt humør.
§ 3 Medlemskab
§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent og som tilslutter sig foreningens
formål
Som medlem i foreningen bliver man en del af det forpligtende fællesskab, samt det aktive og
demokratiske medlemskab, som klubben byder på.
§ 3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at
ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
§3.3 Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen med 14 dages varsel.
§ 3.4 Såfremt et medlem ikke har betalt sin kontingent rettidigt, kan medlemmet ikke træne. Har
medlemmet været i restance i 2 måneder betragtes det som en automatisk udmeldelse.
§ 4 Generalforsamlingen
§4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år senest maj måned.
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§4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Årsberetning
Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf.
Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen.
Valg til bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt.

§ 4.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af
vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning.
§ 4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret.
§ 5 Foreningens bestyrelse
§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges på generalforsamlingen.
§ 5.2 Bestyrelsen består af min 3 og max 5 medlemmer
§ 5.3 Foreningens bestyrelse er på valg hvert andet år.
§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv
forretningsorden.
§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper mm.
§ 6 Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i foreningen eller ved disses forfald af
formanden eller kassereren i foreningen med 2 bestyrelsesmedlem.
§ 6.2 I økonomiske forhold tegnes foreningen af formand og/eller kasserer.
§ 7. Kontingent
§ 7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
§ 8 Vedtægtsændringer
§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlings fremmødte medlemmer.
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§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 2 ugers varsel og senest 4 uger efter, at der er indgået ønske om
det.
§ 10 Regnskab og økonomi
§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 10.2 Regnskabet med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den
ordinære generalforsamling.
§ 10.3 Gennemgang og udarbejdelse finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
§ 10. 4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 11 Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære
generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. MARTS 2019
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