Vedtægter

Addendum til vedtægter for Københavns Trampolinklub

Tilført KTKs vedtægter 12. juni 2018 og efterfølgende tilskrevet generalforsamlingens beslutninger.
Addendum til vedtægter er generalforsamlingens fortolkning af en given paragraf. Addendum er således en vejleding til efterfølgende
generalforsamlinger i det eller de tilfælde, hvor der måtte opstå en tvist i fortolkningen af en given ordlyd. Det følger heraf, at addendum
til Københavns Trampolinklubs vedtægter ikke kan tilsidesættes. Generalforsamlingen kan løbende optage spørgsmål relateret til
vedtægterne med henblik på en præcisering af en given paragraf. Præcisering af en paragraf vil ikke i sig selv udløse en vedtægtsændring.

Generalforsamlingen har tolket paragraf/-fer:
1.

2.

På ordinær generalforsamling lørdag den 2. juni 2018 følgende:
→ § 5.3ff
Vedrørende fastsættelse af medlemskontingent tolkes, at bestyrelsens oplæg til generalforsamlingen kan angives
som en procentvis stigning. Bestyrelsen pålægges således ikke at angive kontingentsatser for specifikke hold, men
kan alene henvise til kontingentstigning med henblik på tilpasning til eller justering af kontingentstrukturen.
→

7.4

Vedrørende træners stemmeret ved generalforsamling fastlægges, at en træner som har status som ansat, dvs.
har indgået skriftlig aftale med KTK på funktionærlignende vilkår eller timelønsbaseret kontrakt er ikke
stemmeberettiget. Kun trænere som opretholder status som ’frivillig’ under de til enhver tid gældende
retningslinjer som foreskrives af DIF, er stemmeberettigede.
Et bestyrelsesmedlem er ikke stemmeberettiget, men kan som følge af trænergerning som frivillig opnå
stemmeret.
Såfremt der er usikkerhed omkring en træners habilitet i en given sag, kan bestyrelsen beslutte, at en træner ikke
har stemmeret ved afstemning omkring det forslag som er årsag til inhabilitet.

→

§ 7.6

Vedrørende udnævnelse af æresmedlem forudsættes, at indstillingen har været behandlet i bestyrelsen og
således forelægges generalforsamlingen som et forslag fra bestyrelsen.

→

§ 7.10

Vedrørende materiale som grundlag for generalforsamlingen tolkes, at dette (bestyrelsens beretning, regnskab
og budget) er tilgængeligt med og sammesteds som indkaldelse til generalforsamlingen.

På ordinær generalforsamling torsdag den 13. august 2020 (stadfæstet ved ekstraordnær generalforsamling d 20. august 2020) er
tilskrevet følgende:
 § 1.1
 § 1.2
 § 3.1
 § 3.3
 § 4.3
 § 5.2
 § 5.3
 § 5.4
 § 5.5
 § 5.6
 § 6.2

I 2010 fusionerede Nørrebroklubben, NT77 og Amagerklubben,MK31, til Københavns Trampolinklub (KTK).
Registreret i CVR-register 19. juni 2010. NT77 blev stiftet 14. april 1977 under navnet ”Nørrebro Trampolinklub af
1977”; KTK overtog NT77s CVR-nummer.
KTK er oktober 2018 optaget i DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, distriktsforening Storkøbenhavn)
KTKs foreningsnummer i Københavns Kommune blev med implementering af nyt bookingsystem i 2018/19 fra
24131 til 26436.
Ved valg af klubtøj sikres en sammenhængende designline som gør foreningen (KTK) genkendelig og understøtter
foreningens samlede profil samt opfyldelse af dress of code, der anvises af FIG (Federation Internationale de
Gymnastique).
En frivillig skal være registreret i foreningens medlems-og trænerdatabase for at opnå status som aktive
medlem og ”frikontingent”. Frikontingentet fastsættes af bestyrelsen.
For placering af opsparede midler i værdipapirer hensyntages til, at der er tale om lavrisiko-investering.
Medlemskontingent fastlægges i hensyn til foreningens igangværende og planlagte aktiviteter samt fremtidige
mål, foreningens samlede virke, herunder medlemstal.
Bestyrelsen fastlægger konkurrencegebyr for tilmelding/deltagelse i regionale/nationale og internationale
konurrencer. Gebyret fastlægges indenfor konkurrenceåret, dvs. 1. august til 31. juli.
Ved et samlet kommunalt tilskud pr. år over kr. 500.000 skal foreningens revisor være statsautoriseret.
Fællesbestemmelserne har til formål at sikre samarbejdet og sammenhæng i mål, værdier og kvalitet for såvidt
aktiviteter og foreningsdrift.
En administrativ udmeldelse betyder, at medlemmets medlemsprofil inaktiveres. Ved inaktivering af et medlem
opgøres en eventuelt mellemværende (f.eks. kontingentrestance), hvortil der tillægges et rykkergebyr. KTK kan
søge restancen indkrævet i henhold til gældende lovgivning.
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 § 7.2
 § 7.4
 § 7.5
 § 7.7
 § 7.14/15
 § 9.1
 § 9.2

 §9. 4

 § 9.5. og 5.1

Ved udsendelse af indkaldelse til generalforsamling medgår særskilt mulighed for fuldmagtsafgivelse.
Ved digital generalforsamling anvendes et velafprøvet system for digital infrastruktur til afholdelse af
vedtægtsbestemte valghandlinger (f.eks. Assembly Voting/Nem Generalforsamling 2020).
Ved afholdelse af digital generalforsamling vil et medlems stemmeret og valgbarhed verificeres via det anvendte
valghandlingssystem i overensstemmelse med foreningens medlemsregistrering.
Medarbejdere defineres som ansatte og frivillige. Udfører en frivillig opgaver svarende til gns 8 timer pr uge
eller derover i perioden 1. august til 30. juni sidestilles den frivillige med medarbejdere ansat på kontrakt.
KTKs personale (medarbejdere/frivillige) er registreret i foreningens personalegruppe.
Indkaldelse til årsrapport skal være tilgængelig for medlemmerne via foreningens hjemmeside og ved anvendelse
af personligt login.
Ved indvalg i bestyrelsen bør henses, at foreningens aktiviteter er repræsenteret i deres helhed.
Indstilling af kandidater til bestyrelsen bør hensyntage ønsket kompetencesammensætning i forhold til ansvarlig
foreningsdrift og sportslige ambitioner.
Bestyrelsen udarbejder jobprofil for den administrative leder (direktør), ligesom der foreligger jobprofiler for
funktioner så som: Sportschef, Cheftræner mfl.
Ved fastlæggelse af foreningsorganisationen referer cheftræner til sportschefen, og således at cheftræner har
ansvar for den daglige træningsledelse.
KTKs direktør er ikke valgbar til bestyrelsen, men kan repræsentere KTKs bestyrelse i en distriksforening under
KTK.
Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer henholdsvis en økonomiansvarlig og en sportsansvarlig person.
Den økonomiansvarlige har ikke funktion af kasserer for foreningen. Sigtet er, at der i bestyrelsen er økonomiske
kompetencer repræsenteret. Sigtet med den sportsansvarlige handler ditto om, at der i bestyrelsen er
kompetencer fsv. foreningens sportslige aktiviteter og især KTKs profil som eliteklub.
Bestyrelsen fastlægger sine møder for 1 år ad gangen (mellem generalforsamlinger).
Bestyrelsen fastlægger ved sin forretningsorden retningslinjer for afholdelse af telefon/videomøder, og hvorvidt
der ved fravær kan afgives stemmefuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.
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