Vedtægter for
Skydebaneforeningen
Danmark

VINGSTEDVEJ 27
DK-7182 BREDSTEN
T: +45 76 65 67 25
F: +45 75 86 54 75
CVR: 65 70 32 11
WWW.SKYDEBANEFORENINGEN.DK

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Skydebaneforeningen Danmark.
Stk. 2. Foreningen er den fortsættende enhed af De Danske
Skytteforeninger og varetager alene de områder, som De Danske
Skytteforeninger varetog, med undtagelse af de mange områder,
herunder skydeaktiviteten, der med virkning fra 1. januar 2013 er
overført til DGI.
Stk. 3. Foreningens hjemsted er Vingsted i Vejle Kommune.
§ 2 Formål
Foreningen er en almennyttig landsorganisation og foreningens formål
er at varetage interesser, der vedrører medlemmernes
skydebanefaciliteter. Foreningens formål er at støtte de faciliteter,
som skytteforeninger har. Foreningen kan yde rådgivning og
økonomisk støtte til medlemmernes skydebaner og lignende
faciliteter. Gennem sine formål understøtter foreningen den
skydeaktivitet, der forestås af DGI Skydning. Foreningens formål
søges blandt andet opfyldt ved at eje og drive et landscenter for
skydning i Vingsted og en afdeling med salg til skytteforeninger,
skydebaner og skytter.
§ 3 Medlemskab
Alle skytteforeninger og skydebaneforeninger, der er medlem af DGI
inden for det område DGI Skydning varetager, er medlem af
Skydebaneforeningen Danmark.
Stk. 2. Et medlem kan udmelde sig. Bestyrelsen kan efter ansøgning
optage et udmeldt medlem igen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der groft eller
gentagne gange misligholder sine forpligtelser over for foreningen
eller groft eller gentagne gange foretager handlinger til skade for
foreningen. Beslutning om eksklusion træffes efter at det pågældende
medlem har haft mulighed for at udtale sig herom. Beslutningen skal
begrundes. Den ekskluderede har ret til at indbringe eksklusionen for
generalforsamlingen, og ønskes denne adgang benyttet, skal der
gives meddelelse herom til bestyrelsen senest fire uger efter
eksklusionen er meddelt. Beslutningen har virkning fra den er
meddelt, og hvis det ekskluderede medlem indbringer eksklusionen
for generalforsamlingen har det ikke opsættende virkning, men
bestyrelsen kan tillægge indbringelsen opsættende virkning.

Stk. 4. Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal betales
medlemskontingent.
Stk. 5. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
§ 4 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningen,
medmindre andet følger af disse vedtægter, jf. § 6, stk. 1, eller
lovgivningen. Der afholdes hvert år i andet kvartal ordinær
generalforsamling.
Stk. 2. Enhver forening, der er medlem, kan deltage i
generalforsamlingen med én repræsentant.
Stk. 3. Alle fremmødte efter stk. 2 og bestyrelsens medlemmer har
stemmeret og taleret. Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte
medmindre andet fremgår af vedtægterne.
Stk. 4. Alle beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal,
medmindre vedtægterne bestemmer andet.
Stk. 5. Generalforsamlingen indkaldes med to måneders varsel ved
offentliggørelse på foreningens hjemmeside, og ved udsendelse af email til medlemmer med oplyst e-mailadresse. Af indkaldelsen skal
fremgå, hvordan tilmelding kan ske og fristen herfor. Kun tilmeldte
kan deltage i generalforsamlingen.
Stk. 6. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være
indsendt senest fire uger før mødets afholdelse.
Stk. 7. Dagsorden og hertil hørende materiale udsendes via e-mail til
de tilmeldte senest to uger før mødet.
Stk. 8. Dagsorden for mødet skal mindst omfatte:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens aflæggelse af beretning
• Godkendelse af årsrapport
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlem
• Valg af revisor
• Eventuelt

Stk. 9. Såfremt generalforsamlingen udtrykker mistillid til et
bestyrelsesmedlem med det sigte, at pågældende skal udskiftes, er
dette bestyrelsesmedlem forpligtet til at afgå, og der vælges eller
udpeges et nyt bestyrelsesmedlem efter reglerne i § 6 stk. 2.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder
anledning til det, og skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af medlemmerne
fremsætter krav herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
Stk. 2. Reglerne for ordinær generalforsamling gælder med de
fornødne afvigelser. Indkaldelse skal ske senest tre uger efter at krav
om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er modtaget, og
generalforsamlingen skal varsles med mindst to ugers og højest fire
ugers varsel. Indkaldelse foretages på foreningens hjemmeside, dog
modtager medlemmer med oplyst e-mailadresse en e-mail herom.
§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen. Det er
alene bestyrelsen der kan træffe beslutninger om skydeanlægget i
Vingsted og salgsafdelingen. Det er alene bestyrelsen der fastlægger
rammerne og de overordnede principper for økonomisk støtte til
faciliteter. Bestyrelsen fastlægger selv budgettet.
Stk. 2. Bestyrelsen består af fem medlemmer, der er sammensat på
følgende måde:
• Tre medlemmer udpeget af Landsudvalget for skydning i DGI
• Et medlem udpeget af Hovedbestyrelsen for DGI
• Et medlem valgt af generalforsamlingen
Stk. 3. Udpegninger og valg er gældende for et år ad gangen. Ved
udpegningen skal det sikres, at bestyrelsesmedlemmerne besidder en
kompetence, som foreningen har brug for.
Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv sin formand, der vælges blandt de af
Landsudvalget for skydning i DGI udpegede.
Stk. 5. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden, og kan beslutte
vederlag for bestyrelseshvervet. Eventuelle vederlag skal fremgå af
årsrapporten.
Stk. 6. Bestyrelsen kan oprette udvalg. I kommissorium for et udvalg
fastlægges udvalgets opgave og kompetence.

Stk. 7. Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk. 8. Bestyrelsen er berettiget til at foretage dispositioner om fast
ejendom, herunder køb, salg og pantsætning.
Stk. 9. Bestyrelsen holder møder efter behov. Bestyrelsesmøder
indkaldes af formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst
fire medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt
stemmeflertal, og ved stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
Stk. 10. Direktøren og revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder
og udtale sig.
Stk. 11. Der udfærdiges beslutningsreferat fra bestyrelsens møder.
§ 7 Direktion og øvrige ansatte
Bestyrelsen ansætter en direktør. Direktøren varetager den daglige
ledelse.
Stk. 2. Direktøren ansætter det fornødne personale.
§ 8 Tegningsregel
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening
eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
§ 9 Årsrapport og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årsrapport, der skal godkendes af
generalforsamlingen.
Stk. 3. Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen for et år
ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
§ 10 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling, når
mindst 1/3 af medlemmerne er til stede og mindst ¾ af de afgivne
gyldige stemmer er for forslaget. Såfremt der ikke er fremmødt 1/3 af
medlemmerne, men der er mindst ¾ af de afgivne gyldige stemmer
for forslaget, kan der på en følgende generalforsamling indkaldt efter

reglerne herom, træffes beslutning med mindst ¾ af de afgivne
gyldige stemmer for forslaget uanset antal fremmødte.

§ 11 Opløsning
Foreningen kan alene opløses, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er
herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes
med mindst en måneds og højest to måneders mellemrum. Endvidere
skal opløsningen godkendes af Landsudvalget for skydning i DGI.
Stk. 2. Foreningens formue anvendes ved opløsning til at fremme de i
§ 2 anførte almennyttige og almenvelgørende formål. Den opløsende
generalforsamling træffer nærmere bestemmelse herom, og
bemyndiger en eller flere likvidatorer til at foretage det fornødne.
Således vedtaget på ekstraordinært årsmøde den 1. december 2012 i
De Danske Skytteforeninger (DDS), hvor en delvis fusion med DGI, og
omdannelsen af DDS til Skydebaneforeningen Danmark, blev besluttet
og ved ekstraordinær generalforsamling den 28. september 2014.

