Vedtægter for
KAD
Senest opdateret 1. februar 2018
§ 1 Navn og formål
Foreningens navn er KAD (Karate Association Denmark). Foreningen er stiftet den 1. september i 2009
under navnet SDED. SDED er fortsat bi-navn til KAD.
Foreningens hjemsted er Solrød Kommune.
Foreningen er medlem af WUKF.
Foreningens formål er at være samlingspunkt for karateklubber og enkeltindivider, der udøver karate i
Danmark, samt at kunne tilbyde gradueringer med udgangspunkt i de enkelte klubbers gradueringspensum.
Organisationen skal fremme venskab på tværs af stilarter og klubber. Foreningens formål er ligeledes at
gøre det muligt for karate-udøvere (i) at stille op til internationale turneringer under WUKF med det danske
WUKF-landshold, samt (ii) at få registreret deres dan-grader i WUKF (gælder kun for medlemmer der er
gradueret under eller godkendt af KAD).
KAD vil således være ansvarlig for at arrangerer ture til WUKF VM og EM samt forestå alt træning og
administration af det danske WUKF landshold.
§ 2 Optagelse, udmeldelse og eksklusion
En klub eller karate-udøver kan blive medlem af KAD når medlemmet er godkendt af styrelsen. Indmeldelse
sker ved skriftlig henvendelse til styrelsens formand med angivelse af navn, adresse, telefonnummer. Dette
gælder også karateudøvere, der ønsker at stille op for KAD ved internationale karate-stævner.
Et medlem kan til enhver tid udmelde sig af foreningen ved skriftlig meddelelse til styrelsens formand.
Styrelsens medlemmer kan i forening træffe beslutning om eksklusion af et medlem.
Et medlem hæfter selv for og afholder alle omkostninger i forbindelse med stævner som et medlem
deltager i under KAD. Således hæfter medlemmet for blandt andet, men ikke begrænset til, alle
stævnetilmeldingsgebyrer, rejseudgifter, udgifter til ophold, kost og logi, forsikringer mv.
Medlemmet skal sikre sig behørig rejse-, ansvars-, ulykke og tandskadeforsikring.
Kontingent til KAD er årligt:
Klub-medlemskab: 2.000kr.
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Enkeltmedlem: 200 kr. (Hvis man ikke tegner klubkontingent)

§ 3 Registrering af dan og kyu-grader
KAD er ansvarlig for graduering iht. de respektives klubbers pensum både for kyu og dangrader.
Kyu og dan gradueringer registreres som nationale grader. Medlemmer der ved graduering har opnået en
grad beholder denne grad efter medlemskabets ophør.

Det er muligt at få registreret dan-grader i WUKF gennem foreningen. Anmodning om registrering af dangrader hos WUKF skal i hvert enkelt tilfælde stiles skriftligt til styrelsens formand. Dangrader kan registreres
i WUKF efter styrelsens godkendelse og under overholdelse af WUKF’s regler herom. Karate-udøveren der
ønsker en dan-grad registreret i WUKF hæfter personligt for enhver omkostning der er forbundet med
registreringen.

Gradueringsrammer:
Gradueringspanelet nedsættes af KAD og medlemsklubben i forening til den enkelte graduering, men vil
blive ledet af en af formanden for KAD udpeget person.
Alle beslutninger i gradueringspanelet foregår på demokratisk vis og ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende. Gradueringspanelets eneste formål er at forestå gradueringer i den konkrete
klub.

§ 4 Styrelse og tegningsret
Foreningen ledes af en styrelse bestående af 4 medlemmer: En formand, en generalsekretær, en kasserer
og et bestyrelsesmedlem.
Styrelsen er selvsupplerende blandt foreningens medlemmer.
Formanden for KAD repræsenterer foreningen i WUKF.
Styrelsen varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler.
Foreningen tegnes udadtil af styrelsens formand. I tilfælde af formandens forfald, tegnes foreningen af
generalsekretæren i forening med næstformanden. Der kan meddeles enkeltpersoner skriftligt prokura til
varetagelse af bestemte forretninger.
Styrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er fastsat i nærværende love, ved simpel stemmeflerhed.
Ved stemmelighed er formandens, subsidiært generalsekretæren - stemme udslagsgivende.
§5 Hæftelse
Der påhviler ikke styrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen
påhvilende forpligtelser.
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Dog hæfter det enkelte medlem personligt for alle udgifter, der knytter sig til deltagelse i et stævne eller
registrering af dan-grader, jf. § 3.

§ 6 Lovændringer og opløsning af foreningen
Ændring af disse love og opløsning af foreningen kan vedtages af dennes styrelse med 2/3 majoritet.
§ 7 Voldgift
Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.
Voldgiftsretten skal bestå af 3 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i
fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af en opmand, udpeges han
af dommeren i den retskreds, hvori foreningen har hjemsted. I øvrigt henvises til den til enhver tid
gældende lov om voldgift.
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