Beskrivelse af forslag til vedtægtsændring til ekstraordinær generalforsamling
onsdag d. 31. august 2022 kl. 20:00
Skift af Krav Maga-forbund
Foreningens instruktører (Dany og Trine) var søndag d. 14. august 2022 til møde med alle
instruktører under forbundet IKM Danmark. På mødet meldte director for IKM Danmark
(Hasse Vinterberg) ud, at IKM-forbundet i Danmark lukker med udgangen af august 2022.
Hasse starter sammen med Markus Andersson fra Krav Maga Østerbro i stedet et nyt
forbund ved navn “Krav Maga Danmark” (KM DK). Det nye forbund starter officielt pr. 1.
september 2022.
Under mødet gennemgik Hasse og Markus begrundelsen for skiftet samt konsekvenserne
for de klubber under IKM Danmark, der ønsker at følge med til det nye forbund. De
væsentligste punkter herfra gennemgås herunder:
Begrundelser for at gå ud af IKM og stifte et nyt (dansk) forbund:
● Krav Maga under IKM har over de seneste år set en meget begrænset udvikling af
teknikker m.m., selvom Krav Maga i sagens natur bør følge med tiden.
● Teknikkerne i IKM er efter KM DKs opfattelse meget rigide og kan derfor være svære
at tilpasse til de mange elever, der i sagens natur er forskellige.
● IKM har over de seneste år set en nedgang fra 19 deltagende lande til nu 10 lande.
Konsekvenser ved skift til nyt forbund:
● Foreningens økonomi bliver forbedret, da der i KM DK ikke opkræves den hidtidige
elevbetaling til forbundet på 10 kr. pr. elev pr. måned. Desuden skal foreningen ikke
længere betale for instruktørernes updates, som normalt koster godt 3.000 kr. årligt.
● Foreningen får mulighed for at graduere egne elever til graderne P1-P5 - men dog
kun hver anden graduering.
● Foreningen har mulighed for at afholde KM DK-seminarer med deltagere fra andre
klubber, ligesom foreningens medlemmer kan deltage i andre klubbers seminarer.
● Pensum bliver ændret på nogle punkter, men følger i væsentlig grad samme struktur
som IKM. Pensum får dog mere fokus på problemløsning fremfor “pæne teknikker”.
● Elevernes nuværende graduering og point fra IKM overføres til KM DK.
● Graderne i KM DK betegnes fortsat P1-P5 (minimum 45 point), G1-G5 (minimum 60
point) og E1-E5 (minimum 200 point).
● Ved gradueringer og deltagelse i seminarer skal elever træne i t-shirts med KM
DK-logo. Det vil naturligvis fortsat være muligt at træne i det indkøbte IKM-tøj.
● For at komme i betragtning til instruktøruddannelsen i KM DK, skal eleven som
minimum være gradueret G1.
● KM DK er som nævnt et dansk forbund, som dermed pt. ikke har formelt samarbejde
med klubber/forbund i andre lande.
● Det nuværende system til medlemsregistrering (Kravcrm) bliver på sigt erstattet af et
nyt system. Indtil da registreres point manuelt (bestyrelsen melder ud om dette på et
senere tidspunkt).
På nuværende tidspunkt har alle de øvrige klubber under IKM Danmark tilkendegivet, at de
ønsker at skifte til KM DK.

Både Trine og Dany ønsker at skifte til det nye forbund.
Den samlede bestyrelse har på bestyrelsesmøde d. 15. august 2022 enstemmigt besluttet,
at Krav Maga Jyllinge pr. 1. september overgår til forbundet KM DK.
Bestyrelsen har samtidig besluttet, at foreningen i forbindelse med forbundsskiftet indkøber
en ny KM DK t-shirt til alle eksisterende medlemmer. Endvidere får alle kommende, nye
medlemmer en KM DK t-shirt ved indmeldelse.
Forslag til vedtægtsændring
For at foreningen fremover kan have instruktører, der er organiseret i KM DK, er det
nødvendigt med en ændring af foreningens vedtægter.
Bestyrelsen foreslår derfor nedenstående ændring af § 4 i foreningens vedtægter, der dels
ændrer det forbund, som instruktørerne skal være tilknyttet og dels formaliserer den praksis
foreningen hidtil har haft i forhold til dækning af instruktørernes udgifter til medlemskab,
licens m.m.
Nuværende formulering af § 4:
“§ 4. Instruktører:
Instruktører i foreningen skal være uddannet og certificeret som instruktør indenfor Gabi
Noah International Krav Maga (IKM).
Instruktører skal løbende dygtiggøre sig ved at deltage i IKM Danmarks instruktørtræninger.
Foreningen betaler - i det omfang det er foreneligt med foreningens økonomiske situation for foreningens aktive instruktørers licens, instruktør-updates og graduering til højere
niveau.”
Formulering af § 4 efter vedtægtsændring:
“§ 4. Instruktører:
Instruktører i foreningen skal være uddannet og certificeret som instruktør indenfor forbundet
Krav Maga Danmark.
Instruktører skal løbende dygtiggøre sig ved at deltage i forbundets instruktørtræninger.
Foreningen betaler - i det omfang det er foreneligt med foreningens økonomiske situation for de aktive instruktørers medlemskab af foreningen, instruktørlicens, instruktøruddannelse
samt graduering til højere niveau.”
Bestyrelsen indstiller, at den ekstraordinære generalforsamling vedtager den foreslåede
vedtægtsændring.

