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hævet kl.: 

 
 
17.50 

Tilstede: Søren B. Heisel, Mogens Vad, Anne-Marie Sejer, Tom 
Nordvi Jensen, Katja Salomon Johansen, Dorte 
Simon, Kate Skavin 

Fraværende: Thomas Pihl Christensen (Afbud.), Keld Grinder 
Hansen (Afbud.), Jan Louis Carstens (Fraværende.), 
Lisbet Elkjær (Afbud.), Jytte Larsen (Afbud.), Per 
Bjarvin (Fraværende.) 
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Folkeoplysningsudvalget  

 
 

den  07. februar 2012 
 

 
 
Åben dagsorden 
 
1 Gentofte Karate Klub 
2 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
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Møde i Folkeoplysningsudvalget den 07. februar 2012 
 
1  Åbent         Gentofte Karate Klub 
 
060682-2011 
 
 
Resumé 
Det indstilles at meddele Gentofte Karate Klub, at Gentofte Kommune ikke kan godkende 
foreningens nuværende vedtægter, da de ikke opfylder betingelserne i folkeoplysningsloven. Det 
indstilles endvidere at give Gentofte Karate Klub en frist til at ændre deres vedtægter, hvis 
Gentofte Karate Klub fortsat vil opnå tilskud og få anvist lokaler fra Gentofte Kommune. 
 
Baggrund 

Gentofte Karate Klub er en folkeoplysende forening, der siden 1993/1994 har fået støtte fra 
Gentofte Kommune samt fået stillet lokaler til rådighed. 

Gentofte Kommune er blevet opmærksom på, at Gentofte Karate Klub i juni 2007 har ændret deres 
vedtægter uden at orientere Gentofte Kommune herom eller opnå Gentofte Kommunes 
godkendelse hertil. Gentofte Karate Klub har dog oplyst, at de har sendt vedtægtsændringerne fra 
2007 til Gentofte Kommune. 

De væsentligste ændringer i vedtægterne er: 

 bestyrelsen kan ekskludere et medlem såfremt medlemmet eller forældre/værge ikke 
sympatiserer med klubbens karate værdigrundlag om etik og loyalitet, jf. vedtægternes § 4, 
stk. 4, 

 at generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer med 2/3 flertal af de repræsenterede 
stemmer uden yderligere begrundelse, jf. vedtægternes § 4, stk. 7, 

 at bestyrelsesmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen (mod tidligere 1 år ad gangen), jf. 
vedtægternes § 7, stk. 1, 

 at ordinær generalforsamling afholdes hvert 3. år (mod tidligere hvert år), jf. vedtægternes § 
9, stk. 1,  

 at man skal have været betalende medlem af foreningen i 5 år for at blive medlem i 
bestyrelsen, jf. § 9, stk. 3, og 

 at kun bestyrelsen kan møde med fuldmagter til generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 9, 
stk. 5. 

Gentofte Kommune har forsøgt at gå i dialog med Gentofte Karate Klub om ovennævnte, men 
dette har Gentofte Karate Klub ikke ønsket.  

 
Vurdering 
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet bedømmelse, om betingelserne for at opnå tilskud 
og få anvist lokaler efter folkeoplysningsloven er opfyldt. 
  
Det er en betingelse for at opnå tilskud efter folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, nr. 4, at foreningen 
er demokratisk opbygget. Det fremgår af bemærkningerne til Folkeoplysningsloven, at dette 
medfører at der skal være demokratiske valg til foreningens bestyrelse, og at dette typisk sker ved 
afholdelse af en årlig generalforsamling. 
  



  Side 4 af 5 
 

Det fremgår endvidere af folkeoplysningslovens § 14, stk. 1, at det frivillige folkeoplysende 
foreningsarbejde har til formål at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.  
  
Det er JURA´s vurdering, at afholdelse af generalforsamling hvert tredje år og valg til bestyrelsen 
hvert tredje år samt kravet om medlemskab i 5 år før valgbarhed til bestyrelsen ikke er forenelig 
med folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, nr. 4 og § 14, stk. 1. Det er endvidere vurderingen, at 
bestemmelsen i vedtægterne om, at kun bestyrelsen kan møde med fuldmagter på 
generalforsamlingen er i strid med ovennævnte bestemmelser i folkeoplysningsloven. 
  
Det bemærkes endvidere, at afholdelse af generalforsamlinger hvert tredje år er i modstrid med 
bestemmelserne i Gentofte Karate Klubs vedtægter om, at klubbens regnskabsår følger 
kalenderåret, og at der på den ordinære generalforsamling skal ske godkendelse af regnskab og 
budget samt.   
  
I folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, nr. 6 anføres det herudover, at foreningen som udgangspunkt 
skal være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål. Dette er et af grundprincipperne i 
folkeoplysningsloven.  
  
Det er JURA´s vurdering, at bestemmelsen om bestyrelsens mulighed for at ekskludere et 
medlem, ”såfremt medlemmet eller forældre/værge ikke sympatiserer med klubbens karate 
værdigrundlag om etik og loyalitet”, er i strid med folkeoplysningsloven, herunder 
folkeoplysningslovens § 4, stk. 3, nr. 6.  
  
Endvidere er det JURA´s vurdering, at bestemmelsen i vedtægterne om, at generalforsamlingen 
kan ekskludere medlemmer uden yderligere begrundelse er i strid med folkeoplysningsloven § 4, 
stk. 3, nr. 6. 
  
Det anbefales, at der meddeles Gentofte Karate Klub en frist på 6 uger til at ændre foreningens 
vedtægter, hvis Gentofte Karate Klub fortsat vil opnå tilskud og få anvist lokaler fra Gentofte 
Kommune. 
 
Indstilling 
JURA og Børn, Unge og Fritid indstiller 
  
Til Folkeoplysningsudvalget: 
  
1. At det meddeles Gentofte Karate Klub, at Gentofte Kommune ikke kan godkende foreningens 
nuværende vedtægter, da de ikke opfylder kravene i folkeoplysningsloven.  
  
2. At der gives Gentofte Karate Klub en frist på 6 uger til at ændre deres vedtægter i 
overensstemmelse med ovenstående, hvis Gentofte Karate Klub fortsat vil opnå tilskud og få 
anvist lokaler fra Gentofte Kommune. 
 
Beslutninger 

Punkt 1. Vedtaget.  
Punkt 2. Vedtaget. 
 
Folkeoplysningsudvalget har endvidere besluttet at foretage en tilbundsgående 
undersøgelse af Gentofte Karate Klubs regnskabs- og tilskudsforhold for regnskabsårene 
2007-2011. 
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
Bilag 

 Vedtægter for Gentofte Karate Klub (kopieret fra www.gkk.dk 19/12/11) 
 
 
Møde i Folkeoplysningsudvalget den 07. februar 2012 
 
2  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
004432-2012 
 
 
Beslutninger 

Som aftalt på mødet, fremsendes på separat mail til udvalgets medlemmer, ansøgning om 
medlemstilskud og diverse bilag, modtaget fra Gentofte Karate Klub, som skal ligge til 
grund til tilskudsberegning for regnskabsåret 2011. 
 
Indsendte ansøgning og regnskab er endnu ikke gennemgået. 

 
 
 
 
Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling 
__________________________ 
 
 
 
 
 


