
§ 1 

1. Foreningens navn er ”Væggerløse Skytteforening af 1868”. 

Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. 

 

§ 2 

1. Foreningens formål er, ved skydning som idræt, samt ved andet kulturelt virke, at 

fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 

 

§ 3 

1. Foreningen er gennem medlemskab af: 

 a. DGI Storstrømmen tilsluttet DGI. 

 b. Skydebaneforeningen Storstrømmen tilsluttet Skydebaneforeningen Danmark. 

 c. Lolland-Falsters Skytteforbund tilsluttet Dansk Skytte Union under Danmarks 

Idrætsforbund. 

 Og dermed undergivet disse foreningers vedtægter. 

2. Foreningen kan tilslutte sig andre organisationer, såfremt den ikke dermed kommer 

i strid med foranstående. 

 

§ 4 

1. Som medlem kan optages enhver, som kan indordne sig under nærværende 

vedtægter, samt under de regler er må gælde af sikkerhedsmæssige grunde. 

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

3. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

4. 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. 

 

§ 5 

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger af 

sin midte formand, næstformand og kasserer, men bestemmer i øvrigt selv 

fordelingen af arbejdet. 

2. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. 

Bestyrelsen skal være repræsenteret i disse udvalg. 

3. Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer over 18 år. 

 

§ 6 

1. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære 

generalforsamling sammen med beretning og regnskab. 

 

§ 7 

1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de 

for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens 

respektive formue. 

2. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller 

udbytte af nogen art. 

3. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for 

foreningen udover kontingentforpligtelsen. 

4. Indmeldelse er bindende, udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til et 

regnskabsårs udløb. 

 

§ 8 

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år, 

senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb, og indkaldes med 14 dages varsel. 

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

3. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde af aktive medlemmer over 18 år. 

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog med 

følgende undtagelser: Sager om udelukkelse af et medlem kræver 2/3 af de afgivne 

gyldige stemmer for udelukkelsen. Vedtægtsændringer skal ske med mindst 2/3 af 

de afgivne gyldige stemmer, ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med 

mindst 14 dages mellemrum. 

 

§ 9 

1. På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Aflæggelse af beretning. 

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

 4. Fastsættelse af kontingent. 

 5. Behandling af indkomne forslag. 

 6. Valg af: 

  a. Bestyrelsesmedlemmer, som vælges for to år, skiftevis 2 (3) ((4)) og 3 (4) 

((5)) er på valg. Tallene i parentes gælder dersom bestyrelsen udvides fra de 

nuværerende 5 til 7 eller 9 mandater. Udvidelsen skal ske med et lige antal 

mandater og af disse vælges første gang, halvdelen for et år og halvdelen for 

to år. 

  b. 2 suppleanter, som vælges hvert år. 

  c. 2 revisorer, som vælges hvert år. 

  d. Evt. andre valg. 

 7. Eventuelt. 

 

§ 10 

1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder 

det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller 

skriftligt, motiveret krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes 

senest 5 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med 

den ordinære generalforsamling. Indvarslingen skal indeholde dagsordenen. 

 

§ 11 

1. Foreningen tegnes ved formandens underskrift, dog ved køb, salg og pantsætning af 

fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse. 

 



§ 12 

1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 13 

1. Vedtagelser i bestyrelsen kræver at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. 

 

§ 14 

1. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af 

bestyrelsen senest ved næste møde. Beslutninger, hvorom der ikke er enighed i 

bestyrelsen, kan ikke træde i kraft før protokollatet om beslutningen er 

underskrevet. 

 

§ 15 

1. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Senest en uge før 

generalforsamlingen skal driftsregnskab og status, af bestyrelsen afgives til 

revisorerne. 

2. Regnskabet skal føres således at det er muligt at se om de forskellige aktiviteter, for 

det meste, hviler i sig selv, hvilket bør tilstræbes. 

 

§ 16 

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende 

ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Indkaldelse hertil skal ske i 

henhold til lovene. 

2. Ophører skytteforeningen at eksistere, eller udmelder skytteforeningen sig af en 

eller flere af disse foreninger: DGI Storstrømmen, Skydebaneforeningen 

Storstrømmen og Lolland-Falsters Skytteforbund, skal effekter tilhørende disse 

foreninger tilbageleveres, samt gæld og skyldigt beløb til disse foreninger skal 

afvikles.  

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

ungdomsarbejdet i Guldborgsund kommune. 

 

Alle tidligere vedtægter er hermed ophævet. 

 

Således vedtaget på generalforsamlinger den 18/2 og 11/3 2015. 

 

 Poul Erik Hansen Finn Munksbo Ole Ebbe 

 formand næstformand 

 

 Allan Bruun Preben Grubbe 

 

 

 

Væggerløse Skytteforening af 1868 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER 
 

pr. 11/3 2015 

 


