
 

 

 

 
 
 

  

 VEDTÆGTER  FOR 
 
 

TINGSTED 
 
 

SKYTTEFORENING  
 
 
 
 

   



§1 
Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er 
Guldborgsund Kommune, region Sjælland.  
 

§2 
Foreningens Formål er ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme den 
enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 

 
§3 

Foreningen er tilknyttet DGI Storstrømmen, Lolland-Falsters  Skytteforbund under Dansk 
Skytteunion og Danmarks Idrætsforbund og som sådan underkastet disse organisationers 
love og vedtægter. 
 

§4 
Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende 
love og vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver. Som æresmedlemmer kan 
bestyrelsen udnævne personer, der i særlig grad har gjort sig fortjent i foreningens 
arbejde. Bestyrelsen kan udelukke et medlem når den finder grund hertil. Det udelukkede 
medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

§5 
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på de årlige ordinære generalforsamlinger. 
Kontingentet opkræves helårlig forud for aktive og støttemedlemmer. 

§6 
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens bestyrelse med mindst 
14 dages varsel, at det pågældende medlem har betalt kontingent til foreningen frem til 
den dato hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse. 
Når et medlem er i kontingentrestance ud over 6 mdr. kan bestyrelsen med mindst 8 
dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen der er udelukket pga. 
kontingentrestance, kan optages på ny som medlem i foreningen, før vedkommende har 
betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige 
forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog mindst, at 2/3 af 
bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal,  inden 
bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun 
kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære 
generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en 
generalforsamling,  
Har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom mindst 3 døgn før 
generalforsamlingens afholdelse, ligesom han/hun har ret til at forsvare sig. Spørgsmålet 
om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens 
beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love 
jfr. §16.Et medlem der er ekskluderet iht. En generalforsamlingsbeslutning, kan kun 
optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme 
majoritet som ved beslutning om eksklusion. 

 
§7 

Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den 
højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 



Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i Januar kvartal, indkaldes med 
mindst 21 dages varsel og med skriftlig  meddelelse til medlemmerne.  
Dagsordenen skal være medlemmerne tilgængelig mindst 8 dage før generalforsamlingen.  
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagne skal optages på 
dagsordenen. 
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, og som ikke er i kontingentrestance. 
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.  

 
§8 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte flg. punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt 

budget for det kommende år. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af evt. indkomne forslag. 
6. Valg af formand 
7. Valg til bestyrelse. 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
10. Eventuelt. 

 
§9 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at 
lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt 
stemmeflertal, jfr. §6,16 og 18. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på 
begæring af mindst et stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, 
ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens 
beslutninger indføres i protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages, i det 
omfang, dirigenten bestemmer. 

 
 
 
 

§10 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal 
indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til 
bestyrelsen. 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 md. efter begæringen er 
fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. 
Om indkaldelse gælder bestemmelserne i §7. 

 
§11 

Bestyrelsen består af, en formand der vælges for et år ad gangen på den ordinære 
generalforsamling. Der vælges yderlige 6 medlemmer for 2 år ad gangen af den ordinære 
generalforsamling. Således at halvdelen afgår hvert andet år.  
Suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 



 
§12 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden 21 dage efter generalforsamlingen, 
på et bestyrelsesmøde med næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan udpege en 
kasserer udenfor bestyrelsen hvis den finder dette formålstjenligt. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, 
hvoriblandt formand eller næstformand er til stede, jfr. 
dog §6. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. 
Over bestyrelsens handlinger føres protokol. 
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af 
såvel formand som forretningsudvalg. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af 
fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formand, næstformand og 
forretningsudvalg i forening. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og 
kasserer. 

 
§13 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden   1. februar afgive 
driftsregnskab for det foregående år og status pr. 
31. december til revisorerne. 
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og 
skal være foreningens medlemmer tilgængeligt senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 
§14 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for 
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive 
formue. 
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse for foreningen ud over 
kontingentforpligtigelsen. 
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af 
nogen art. 

 
§15 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 
revisorsuppleant jfr. §8. Revisorerne skal hver år i februar gennemgå det samlede 
regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med 
en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og 
beholdninger. 

 
§16 

Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer er for forslaget. 

 
§17 

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet 
til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen 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. 



Endvidere skal:   - foreningsformanden attestere medlemskabet ved ansøgning om 
våbenpåtegning.  -  foreningsformanden, efter politiets godkendelse af ansøgningen give 
våbenpåtegning på den centralt udskrevne våbenlegitimation. Våbenpåtegning bortfalder, 
når medlemskabet af foreningen ophører, eller andre særlige omstændigheder gør sig 
gældende. 

 
§18 

Opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 majoritet af foreningens medlemmer ved en 
ordinær generalforsamling. Opnås ikke 2/3 majoritet af foreningens medlemmer, indkaldes 
til ekstraordinær generalforsamling inden 21 dage, hvor 2/3 af de afgivne stemmer for 
opløsning er gældende. Ved foreningens opløsning skal den aflevere samtlige, fra DDS-
SAS og DSU modtagne midler og materialer til DDS-SAS og DSU, alt efter hvorfra de er 
modtaget. 
 
 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 01. marts 2007 

Vedtaget på generalforsamlingen den 11. marts 2015 

 


