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Vedtægter for Hjallerup skytteforening 
 
 
 

§1 Formål 
Stk. 1: Skytteforeningens formål er, ved skydning og anden kulturel virke, at fremme den enkeltes og 

fællesskabets sundhed og trivsel. 
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Brønderslev Kommune 
Stk. 3: Foreningen er stiftet 19. marts 1968 og foreningens navn er Hjallerup Skytteforening 
 

§2 Organisation 
 

Stk. 1: Foreningen er tilsluttet DGI Nordjylland, der er en landsdelsforening under DGI. 
DGI´s regler og bestemmelser er overordnet Hjallerup Skytteforenings bestemmelser. 

Stk. 2: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der er ansvarlige for foreningens daglige drift og 
midler. Dog hæfter ingen personligt for indgåede forpligtelser. Foreningen alene hæfter med sin formue 
og ejendom 

Stk. 3: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 
 

§3 Generalforsamlingen 
 

Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 1. marts og indvarsles mindst 14 dage før, pr mail 
med overskriften Generalforsamling XXXX, på skytteforeningens hjemmeside med samme overskrift, 
derudover skal indbydelsen fremsendes pr brev såfremt medlemmet ikke har tilgang til førnævnte 
medier. 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 2: Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. 
Stk. 3: Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen plus to suppleanter. Valg til bestyrelsen 

gælder for to år. Valg til suppleant gælder for et år. 
Hvert år afgår henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer og begge suppleanter. 

Stk. 4: Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
2. Bestyrelsens beretning og udvalgsberetninger. 
3. Aflæggelse af regnskabsberetning (revideret). 
4. Indkomne forslag. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant 
7. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant.Fjernes  
8. Fastsættelse af kontingent. 
9. Eventuelt 

 
Stk. 5: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog skal vedtægtsændringer 

følge §6. 
Stk. 6: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen finder behov derfor, eller når mindst ¼ af 

medlemmerne indsender skriftligt krav herom. Afholdelse skal ske senest 4 uger efter kravet er rejst og 
indvarsles som ordinær generalforsamling. 
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§4 Bestyrelsen 
 

Stk. 1: 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 våben. 

Stk. 2: Bestyrelsen er, næst efter generalforsamlingen, højeste myndighed. 
Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde med formand, næstformand, 

økonomiansvarlig, sekretær, og to menige medlemmer. 
Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er fremmødt til mødet. Forslags 

afstemning afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 
Stk. 6: Underudvalg kan nedsættes med et bestyrelsesmedlem som formand. Et eventuelt medlemsgebyr til 

disse udvalg, kan fastsættes af generalforsamlingen, såfremt det måtte afvige fra det ordinære 
medlemsgebyr. Stemmeret har kun de, der har betalt ordinært medlemsgebyr. 

Stk. 7: Ved hvert bestyrelsesmøde føres protokol, som underskrives af referenten. Beslutninger uden for møde 
føres til protokol senest på førstkommende møde. Referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde. 

Stk. 8: Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. 
Stk. 9: Køb af løsøre, salg eller pantsætning af fast ejendom  eller optagelse af lån over kr. 75.000,00 p.a. skal 

godkendes af generalforsamlingen. 
Stk. 10: Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 
Stk. 11: Bestyrelsen kan i særlige tilfælde (sygdom, bortrejse, eller lign) tilstå kontingent frihed eller kontingent 

nedsættelse for en nærmere fastsat periode, antallet må ikke overstige 10 % af foreningens 
medlemmer. 

Stk. 12: Bestyrelsen udpeger fanebærer efter behov. 
 
  
 

§5. Medlemmer. 
 

Stk. 1: Medlemmer kan optages, når de vedkender sig foreningens vedtægter, samtidig skal alle medlemmer 
fra fyldte 15 år kunne fremvise en godkendt SKV6 blanket til bestyrelsen. SKV6 blanketten kan erstattes 
af en godkendt SKV1-2-3  blanket. Medlemmerne skal overdrage en godkendt kopi til bestyrelsen, 
uanset typen. Medlemmer med SKV6 skal forevise legitimation for at få udleveret foreningsvåben. 

Stk. 2: Foreningen kan optage medlemmer som passive medlemmer. Passive medlemmer må ikke eje våben til 
brug i foreningen. Passive medlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen. 

Stk. 3: Et medlem kan udelukkes, når bestyrelsen finder grundlag herfor. 
Stk. 4: Medlemmet kan anke denne udelukkelse på førstkommende generalforsamling. 
Stk. 5: Medlemmer skal holde sig foreningens regler og bestemmelser efterrettelige. 
Stk. 6: Medlemmer som ejer rifler/geværer skal overholde samme regler som SKV dikterer for medlemmer som 

ejer pistoler eller revolvere.  
Stk. 7: Kontingentet er opdelt i sommersæson og vintersæson. Nye medlemmer betaler forholdsvis ved 

indmeldelse inde i sæsonen i henhold til gældende kontingenter. 
 

§6. Vedtægtsændring. 
 

Stk. 1: For at ændre foreningens vedtægter, skal 2/3 af de gyldige afgivne stemmer på generalforsamlingen 
stemme herfor. 



Hjallerup Skytteforening 
 

Hjallerup Skytteforening, Skolegade 36, 9320 Hjallerup, Tlf.: 25745516 
 
 
 

 

§7. Foreningens opløsning. 
 

Stk. 1: Foreningen kan opløses når 2/3 af de gyldige afgivne stemmer på 2 følgende generalforsamlinger med 4 
ugers mellemrum, stemmer herfor. 

Stk. 2: Ved foreningens opløsning deponeres foreningens formue i Idrætssamvirket, Brønderslev i en periode af 
mindst 3 år til disposition til dannelse af en ny forening af samme kategori. Er en ny forening ikke dannet 
inden for 3 år, overgår beløbet til en fond til fordel for de øvrige medlemsforeninger i hele kommunen. 

 Foreningens våben og øvrige ejendom deponeres hos DGI Nordjylland, ligeledes i 3 år. Såfremt der ikke i 
denne periode dannes en ny forening i lokalområdet, overgår det deponerede til DGI Nordjylland. 

Stk. 3: Foreningens bestyrelse eller medlemmer har ingen krav på nogen del af foreningens udbytte eller 
midler. 

 
Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 12, februar 2002 

Ændret på generalforsamlingen d. 21. februar 2006 
Ændret på generalforsamlingen d. 27. februar 2007 

Ændret på generalforsamlingen d.  1. marts 2011 
Ændret på generalforsamlingen d. 12. marts 2012 

Ændret på generalforsamlingen d. 26. februar 2013 
Ændret på generalforsamlingen d. 11. februar 2014 

Ændret på generalforsamling d. 25. februar 2015 
Ændret på generalforsamling d. 29. januar 2018 

 
 
 
 


