
Vedtægter for Sønderborg Bueskyttelaug 

 

 
§ 1:  Foreningens navn er Sønderborg Bueskyttelaug 
 Foreningen hører under Bueskydning Danmark.  

 Foreningens hjemsted er Sønderborg. 

 

§ 2: Foreningens formål er at samle bueskydningsinteresserede til såvel motions- som 

 stævneskydning. 

 

§ 3: Stk. 1: Som medlem kan enhver optages. Kun aktive medlemmer over 16 år har  

    stemmeret. 

 

 Stk. 2: Som Æresmedlem kan optages et medlem som til gavn for foreningen har gjort 

  et uegennyttigt arbejde langt ud over det sædvanlige. 

  Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent, men har ret til at skyde. 

  Et æresmedlem skal indstilles til og godkendes af generalforsamlingen. 

 

 Stk. 3: Generalforsamlingen kan for et år af gangen tildele et passivt medlem stemmeret, 

  hvis han vælges til bestyrelsen. Det passive medlem skal være indstillet af  

  bestyrelsen. 

 

 Stk. 4: Børn under 16 år som ikke har stemmeret, kan repræsenteres af en af forældrene, 

  som så har stemmeret på barnets vegne. 

 

 Stk. 5: Forældre til børn under 16 år kan vælges til bestyrelsen. 

 

§ 4: Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar. 

 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med 3 ugers varsel. 

 Indkaldelse kan ske pr. e-mail med mulighed for kvittering fra modtageren. 

 På generalforsamlingen skal der foretages følgende: 

  

 1: Godkendelse af formandens beretning. 

  

 2: Godkendelse af regnskab, fastsættelse af kontingent og betalingsterminer.  

  Budgetforslag 

  Hvis passive medlemmer vil have buebladet ”Bueskydning”, skal de betale den til 

  enhver tid gældende abonnementspris. 

 

 3: Evt. ændringer af vedtægter. 

  Forslag skal indgives skriftligt til bestyrelsen inden for den af bestyrelsen fremsatte 

  tidsfrist. 

  Ændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 flertal af de fremmødte  

  stemmeberettigede. 

 

 4: Behandling af indkomne forslag. 

  Forslag skal indgives skriftligt til bestyrelsen inden for den af bestyrelsen fastsatte 

  tidsfrist. 

  Forslag kan vedtages med alm. stemmeflertal. 

 



 

 5. Valg af bestyrelse og bilagskontrollanten. 

  Bestyrelsen består af 6 medlemmer, heraf så vidt muligt et ikke-skydende medlem. 

  De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år.  

  Rækkefølgen for valg er:  

  Formand og 2 menige bestyrelsesmedlemmer i lige år.   

  Kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 

  Bilagskontrollantan vælges hvert år. 

 

§ 5: Stk. 1: Foreningen tegnes af hele bestyrelsen. 

  

 Stk. 2: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Bestyrelsen 

hæfter ikke personligt for foreningens gæld. 

 

 Stk. 3: Indkøb til klubben skal godkendes af min. 3 bestyrelsesmedlemmer. 

 

 Stk. 4: Eventuelle klubsponsorater skal godkendes af hele bestyrelsen, ligegyldigt om det er 

før sponsoratet søges eller det bliver tildelt klubben. 

 

§ 6: Bestyrelsen skal være selvsupplerende, (dvs. bestyrelsen selv vælger et nyt medlem, hvis 

 et må holde op. Den valgte er så på valg på næste ordinære generalforsamling). 

 For at repræsentere medlemmerne bredt og styrke samarbejdet i bestyrelsen, bør det så vidt 

 muligt undgås, at familiemedlemmer eller samboende vælges til bestyrelsen i samme 

 periode.  

 

§ 7: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af bestyrelsen, eller hvis 

 mindst en tredjedel af samtlige medlemmer ønsker det.  

 Ønsket om ekstraordinær generalforsamling skal være skriftligt.  

 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringen. 

 Indkaldelse som til ordinær generalforsamling. 

 

§ 8: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. En lovlig indkaldt 

 generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

 

§ 9: Kassereren opbevarer foreningens midler og er ansvarlig for disse. 

 

§ 10: Foreningens regnskabsår går fra 01.01 – 31.12--. 

 Kontingentrestance 14 dage efter sidste betalingsdag medfører udmeldelse af foreningen. 

 

§ 11: Hvis en ekstraordinær generalforsamling beslutter foreningen opløst, kan det kun ske, hvis 75 % 

 af de fremmødte stemmer for det. Samtidig skal det besluttes, ved hvem og hvorledes 

 foreningens forpligtelser skal afvikles. 

 Foreningens midler tilfalder ved ophør Bueskydning Danmark. 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 2. februar 2017 
 

 

  

  


