
Vedtægter for FAABORG SKYTTEFORENING 

  

§1 Navn og hjemsted 

  

Foreningens navn er FAABORG SKYTTEFORENING og dens hjemsted er Faaborg-Midtfyn 

kommune. 

  

§2 Formål 

  

Foreningens formål er ved skydning som idræt og ved kammeratlig samvær at fremme den 

enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 

  

§3 Medlemmer 

  

Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver kvinde eller mand. 

  

§4 Tilhørsforhold 

  

Faaborg Skytteforening er en selvstændig forening, der er tilsluttet DGI skydning Fyn 

  

§5 Eksklusion 

  

Såfremt et medlem ved sin optræden eller virke er til skade for foreningens arbejde eller 

trivsel, kan bestyrelsen foretage eksklusion af medlemmet. De ekskluderede kan dog få 

afgørelsen forelagt på den førstkommende generalforsamling. 

  

§6 Økonomi 

  

Foreningen tegnes af: 

                       

a. Formanden 

b. Næstformand og et bestyrelsesmedlem 

c. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån tegnes foreningen 

af den samlede bestyrelse. 

Disposition over foreningens formue, herunder kontant beholdning, foretages af den samlede 

bestyrelse, som dog kan meddele prokura. 

  

§7 Bestyrelsens sammensætning 

  

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges på og af generalforsamlingen for 2 år af 

gangen, dog kan kassererposten varetages af 1 person uden for bestyrelsen, under 

ansvar overfor bestyrelsen. 

  

Valg 

  

Ulige årstal afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, heraf 1 fra pistol afdelingen Lige år afgår 3 

bestyrelses medlemmer. 

  



§8 Forretningsorden 

  

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Vedtagelser i bestyrelsen kræver at mindst 

halvdelen af bestyrelsen stemmer for. 

  

§9 Revisorer 

  

På generalforsamlingen vælges for 2 år af gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter, som 

afgår efter tur hvert andet år. Revisorerne skal inden generalforsamlingen gennemgå 

foreningens regnskab og evt. komme med bemærkninger hertil. 

  

§10 Konstituering 

  

Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand. 

  

§11 Ledelse af bestyrelsesmøder 

  

Formanden leder bestyrelsesmøderne, der afholdes så ofte som nødvendigt. I tilfælde hvor 

formanden er forhindret i at lede foreningens møder og andre anliggender i øvrigt, fungerer 

næstformanden i hans sted. 

  

§12 Forhandlingsprotokol 

  

På alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger skal der føres en forhandlingsprotokol. 

  

§13 Kassererens opgaver 

  

Kassereren fører foreningens regnskaber of fører ligeledes en fortegnelse over alle 

medlemmerne. Kassereren sørger for, at alle medlemmer bliver afkrævet kontingent. 

Kassereren sørger også for at alle foreningens udgifter betales rettidig. Ved den ordinære 

generalforsamling forelægger kassereren det reviderede regnskab for det forløbne år. 

  

§14 Regnskabsåret 

  

Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30 september. 

  

§15 Kontingent 

  

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Medlemsperioden er 1.12 

- 30.11 

  

§16 Økonomiske forpligtigelser 

  

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for de for foreningens indgåede forpligtelser for hvilke 

alene foreningen hæfter med sin formue. Medlemmerne har ikke krav på nogen del af 

foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

  

§17 Generalforsamlingen 



  

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hver 

år senest i udgangen af november. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel skriftlig til alle 

medlemmer over 16 år, eller ved annoncering i den lokale avis. 

  

Forslag 

  

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden in hænde senest 8 

dage før generalforsamlingen. 

  

Stemmeret 

  

Kun fremmødte medlemmer over 16 år har stemmeret. Æresmedlemmer og passive 

medlemmer har ikke stemmeret. 

  

Afstemning 

  

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal. 

Til eksklusioner og ændring af love kræves dog at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 

forslaget. Hvis blot et medlem kræver det, skal der være skriftlig afstemning. 

  

§18 Dagsorden 

  

Generalforsamlingens Dagsorden skal altid omfatte følgende punkter: 

  

1. valg af ordstyrer 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af revisor og suppleanter 

8. Fremtidig virksomhed 

9. Eventuelt 

  

§19 Ekstraordinær generalforsamling 

  

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal i bestyrelsen finder det 

nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer begærer det. 

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter formandens 

modtagelse af begæringen. Indvarslingen sker på samme måde som til ordinær 

generalforsamling. 

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal, uanset 

fremmødte medlemmer. 

  

 

 

§20 Opløsning 



  

Foreningen kan kun opløses, når dette vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, som 

er indkaldt og afholdes med kun dette punkt for øje. Denne beslutning er kun gyldig, såfremt 

mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 5/6 af disse 

medlemmer stemmer for forslaget. Opnås flertallet ikke, indkaldes der til en ny 

ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen så træffes med overnævnte flertal, 

uanset de fremmødtes antal. 

Såfremt der findes aktiver i foreningen tilfalder disse Skydebaneforeningen Telemarken. 

  

§21 Ny våbenlov af 1. februar 1988 

  

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 son helst årsag, ikke længere bør være 

indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. 

  

Vedtægtsændringer 

  

Vedtægterne med ny indsættelse af §22, er forelagt og godkendt af generalforsamlingen d. 19 

oktober 1988 

  

Ændring af vedtægternes §4 og §21 er forelagt og godkendt af generalforsamlingen d. 24. 

oktober 2002 

  

Ændring af vedtægternes §4, §7, §15 og §21 er forelagt og godkendt af generalforsamlingen d. 

20 oktober 2009 

  

Ændring af vedtægternes § 6 og § 20, hvor §20 udgår er forelagt og godkendt af 

generalforsamlingen d. 26. oktober 2010 

 

Ændring af vedtægternes § 17 Forslag, er forelagt og godkendt af generalforsamlingen d. 20 

oktober 2015 

 

Ændring af vedtægternes § 13 Forslag, er forelagt og godkendt af generalforsamlingen d. 23 

oktober 2018, ændret fra Kassereren sørger for, at alle medlemmer bliver afkrævet 

kontingent ved udsendelse af girokort. 

 

Ændring af vedtægternes § 15 Kontingent, er forelagt og godkendt af generalforsamlingen d. 

27. oktober 2022, ændret fra Medlemsperioden er 1.11 – 31.10. 

 

Ændring af vedtægternes § 17 Generalforsamlingen, er forelagt og godkendt af 

generalforsamlingen d. 27. oktober 2022, ændret fra Generalforsamlingen afholdes hver år i 

oktober måned. 

 

  

Tekst med rødt er de seneste vedtægtsændringer. 


