
VEDTÆGTER 

FOR 

KARSHOLTE SKYTTEFORENING 

§1. Foreningens navn er KARSHOLTE SKYTTEFORENING, stiftet den 25. november 1865. 
Foreningen er hjemmehørende i Sorø kommune, Region Sjælland. 

§2. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og

 fællesskabets sundhed og trivsel. 

 

 

§3. Foreningen er tilsluttet De Danske Skytteforeninger og Dansk Sportsskytte Forbund og 

 herigennem DANSK SKYTTE UNION og Danmarks Idræts Forbund og er herved pligtig til at 
 følge disses vedtægter og bestemmelser. 

§4. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig foreningens vedtægter. 

Som støttemedlemmer kan optages enhver. 

Kontingentet for såvel aktive medlemmer som støttemedlemmer fastsættes af bestyrelsen. 

Kontingentet betales helårsvis forud. 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan 

indanke sin sag for amtsbestyrelsen. I tilfælde af kontingentrestance kan bestyrelsen udelukke 

et medlem, når der herom gives vedkommende skriftligt varsel på mindst 8 dage. Et udelukket 

medlem kan også anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

Ingen kan repræsentere mere end en skytteforening i samme skydeart. Dog kan et medlem 

repræsentere en anden forening i en idræt, som ikke dyrkes i Karsholte Skytteforening. 

Anmeldelse om flytning fra en forening til en anden skal ske til både den fraflyttede og den 

tilflyttede forening. 

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

give orientering til politiet eller om fornødent 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 et våben. 

Først når politiet har godkendt foreningens bestyrelse, kan denne lovligt underskrive en 

ansøgning om våbenpåtegning. 

§5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ved meddelelse til medlemmerne 
indkaldes hvert år i februar måned med mindst 10 dages varsel ifølge vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 

uge før generalforsamlingen. 

 

Kun aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem i de sidste 2 måneder, og som ikke 

er i kontingentrestance, har stemmeret. 

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpel stemmeflerhed, dvs. over halvdelen af 

afgivne stemmer (eksklusive blanke og ugyldige). Dog kræves til udelukkelse af et medlem 

samt til ændring af - og tilføjelse til - vedtægterne skriftlig afstemning med mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer for forslaget. 

Alle valg skal ske skriftligt, hvis blot 1 medlem fremsætter ønske derom; På den ordinære 

generalforsamling forelægges følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassereren fremlægger det reviderede 

regnskab til godkendelse. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer. 

6. Drøftelse af det kommende års aktiviteter. 

7. Eventuelt. 

§6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelses- 
medlemmer forlanger det. 

Ligeledes kan 10 medlemmer kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt, når der skriftligt 

fremsættes ønske herom med forslag til dagsorden. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at kravet herom er 

modtaget. 

§7. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 8 medlemmer, hvoraf de 7 skal være myndige. 
Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at de 3 afgår i lige årstal og 4 i ulige årstal. 

Ungdomsrepræsentanten og de 2 suppleanter er på valg hvert år. 

På generalforsamlingen vælges også 2 revisorer, der skiftevis er på valg hvert år. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand, 

næstformand, kasserer og sekretær. 

Foreningen tegnes af formanden eller af kassereren sammen med sekretæren. I tilfælde af 

formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. 

Kassereren er sammen med bestyrelsen ansvarlig for regnskabet og kassebeholdningen. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede. Den holder 

møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 

§8. Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december, og senest 14 dage efter 
afgiver bestyrelsen regnskab og status til revisorerne til påtegning. Revisorerne skal foretage 

såvel regnskabsmæssig som kritisk revision. 

 



 

§9. Til i samarbejde med bestyrelsen at varetage foreningens daglige skydninger udpeges af 
bestyrelsen skydeledere og hjælpere efter behov. 

 

§10. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære 
generalforsamlinger stemmer herfor (se §6 vedrørende indkaldelse). 

Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen, skal 

den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt - for skyttegruppens 

vedkommende -kartoteker over registreringspligtige våben. 

Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i 

Dianalund gamle kommune. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. måned 2012. 

     

  dirigent      Formand 

 
                                                     Sophia Stauning Rentzmann 

 

 


