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Vedtægter  



 

Vedtægter for Ørslev skytteforening af 1885 

 

§ 1 

Foreningens navn er Ørslev Skytteforening, og har hjemsted i Ørslev, Vordingborg kommune 

§ 2 

Foreningens formål er i et frit og folkeligt arbejde, ved skydning og anden kulturelt arbejde, at fremme den 

enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 

§ 3 

Foreningen er som medlem nummer 23-030 medlem af DGI skydning. 

§ 4 

Som medlem kan optages enhver person, der opfylder de til enhver tid gælde krav for medlemskab stillet af 

DGI, og Dansk lovgivning. 

Indmeldelsen er bindende for det løbende regnskabsår, fra 1. april til 31. marts. 

Såfremt et medlem gennem sin optræden og virke er til skade for foreningens arbejde og trivsel, kan 

bestyrelsen ekskludere medlemmet. 

Den ekskluderede har ret til at appellere den trufne afgørelse på den førstkommende generalforsamling. 

§ 5 

Følgende års kontingentstørrelse fastsættes på generalforsamlingen. 

Kontingent betales forud. 

§ 6 

Den øverste myndighed tilkommer generalforsamlingen. 

Medlemmerne indkaldes til den ordinære generalforsamling hvert år i perioden 15. april til 15. maj. 

Indkaldelsen sker ved opslag på skydebanen, opslag på foreningens hjemmeside, opslag på foreningens 

facebookside og i foreningens udsendte nyhedsbreve senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Generalforsamlingens dagsorden omfatter følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kasseren forelægger det reviderede regnskab. 



4. indkommende forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. valg 

Valgperiode 

a. Formand      1 år 

b. Kasserer      2 år 

c. 3 Bestyrelsesmedlemmer    2 år 

d. 1 bestyrelsessuppleant     1 år 

e. 1 Revisor      2 år 

f. 1 Revisorsuppleant     1 år 

7. Eventuelt 

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling, og indsender til politiet en ansøgning om 

godkendelse af bestyrelsen, SKV 1. 

De under punkt 4 anførte forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen 

afholdes. 

§ 7 

Stemmeberettiget er ethvert valgbart medlem, der ikke er i kontingentrestance. 

Valgbare er alle aktive medlemmer over 16 år, dog skal formanden, kasseren og mindst 2 af de øvrige 

medlemmer af bestyrelsen være personligt myndige. 

§ 8 

Foreningen tegnes af formanden. 

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen dog af alle de i 

bestyrelsen siddende medlemmer. 

§ 9 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 20% af foreningens medlemmer 

fremsender skriftlig begæring herom. 

Indkaldelse til generalforsamling, se § 6. 

§ 10 

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give 

orientering til politiet, eller om fornødent, at tilbagekalde påtegningen over for et medlem der efter 

bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til 

våben. 

§ 11 

Ved skydning på foreningens baner, skal mindst én af de af foreningen udpegede skydeledere være til stede. 



Skydelederen skal lede øvelserne eller konkurrencerne, under hvilke samtlige tilstedeværende skytter 

uvægerligt skal adlyde bestemmelserne, som med hensyn til skydningen gives af skydelederen. 

Skulle en skytte gøre sig skyldig i ulydighed, eller anden grov uorden under skydningerne, er skydelederen ikke 

blot berettiget til, men også forpligtet staks at bortvise vedkommende fra skydebanen, (standpladsen) 

hvorefter sagen indberettes til bestyrelsen som undersøger og evt. påkender den. 

I alvorlige tilfælde kan en skytte udelukkes af foreningen, og sagen kan indberettes til DGI. 

Tror nogen skytte sig forurettet af en skydeleder, har vedkommende ret til at klage: 

1. Til bestyrelsen (formanden) som behandler sagen 

2. Anke afgørelsen til DGI 

Men så længe vedkommende er med i skydningen, må vedkommende adlyde skydelederen og ikke gribe 

forstyrrende ind. 

§ 12 

Generalforsamlingen er er beslutningsdygtig ved de tilstedeværende medlemmer. 

Alle beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed, er fungerende formands stemme 

afgørende. 

Skriftlig afstemning finder sted når 1 af de tilstedeværende medlemmer kræver det. 

§ 13 

Generalforsamlingens og bestyrelsesmødernes forhandlinger og beslutninger indføres i en 

forhandlingsprotokol der underskrives af de tilstedeværende. 

§ 14 

Foreningen kan kun opløses på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 75% af de tilstedeværende 

medlemmer stemmer herfor. 

§ 15 

Forandringer i denne lov kan vedtages af ordinær generalforsamling, når 75% af de afgivne stemmer er derfor. 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 17. maj 2018. 

 

 

 


