
Vedtægter 

for  

Viborg Flugtskytte Klub 

 

1. 

Foreningens navn er:  Viborg Flugtskytte Klub.  Den er stiftet 4. august 1964 og har hjemsted i 

Viborg. 

Foreningen er tilsluttet Viborg Idrætsråd og Dansk Flugtskydningsforbund 

2. 

Foreningens formål er at sikre medlemmernes adgang til lerdueskydning. 

3. 

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Indmeldelse sker ved henvendelse til 

bestyrelsen. Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling udnævne æresmedlemmer. 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har samme rettigheder som aktive medlemmer. 

4. 

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen ved udgangen af et år. 

5. 

Generalforsamlingen fastsætter kontingent og opkræver dette årsvis pr 1 / 3. Såfremt betaling 

ikke er sket senest d 15/4 medfører dette automatisk udmeldelse. 

6. 

Bestyrelsen kan beslutte foreløbigt at ekskludere et medlem, når den finder, at den pågældende 

har optrådt usportsligt i væsentlig grad eller på anden måde har modarbejdet foreningen. 

Bestyrelsen skal forelægge sin beslutning på førstkommende generalforsamling, der træffer den 

endelige afgørelse. 

 

 

 



7. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én 

gang årligt i januar/februar måned. Indkaldelse hertil sker med 14 dages varsel ved skriftlig 

henvendelse til medlemmerne med angivelse af dagsordenen. Dagsordenen skal mindst omfatte: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af protokolfører 

3. Valg af stemmeudvalg 

4. Formandens beretning 

5. Regnskab ved kasséreren 

6. Valg af formand 

7. Valg af bestyrelse 

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af revisor 

10. Valg af revisorsuppleant 

11. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent 

12. Eventuelt 

8. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 10%  af medlemmerne er mødt. Indsigelse 

mod generalforsamlingens vedtægtsmæssige indvarsling og beslutningsdygtighed skal fremsættes 

inden forhandlingerne indledes. Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal skriftligt 

være formanden i hænde senest 8 dage før. 

9. 

Bestyrelsen kan beslutte at afholde ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske 

med 8 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. 

Bestyrelsen er pligtig til at afholde ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 aktive 

medlemmer fremsætter skriftligt og motiveret krav herom. 

 

 



10. 

Alle aktive medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen. Stemmeretten kan kun 

udøves personligt. Generalforsamlingens beslutninger kræver almindeligt stemmeflertal, dog 

kræves der til ændring af vedtægterne mindst tilslutning fra 2/3 af de fremmødte. Hvis der 

fremsættes ønske herom, skal skriftlig afstemning finde sted. 

11. 

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af minimum 3 og maksimum 5 medlemmer. 

Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 suppleant for disse. 

Formand vælges direkte af generalforsamlingen. 

12. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler forretningerne imellem sig. 

13. 

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indvarslet med mindst 2 dages varsel og 

mindst 3 medlemmer er mødt. Til beslutning kræves almindeligt stemmeflertal. 

Over alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og vigtige begivenheder i foreningen føres 

protokol. 

14. 

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. Bestyrelsen træffer alle afgørelser i alle 

forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom. Dokumenter 

vedrørende fast ejendom skal underskrives af den samlede bestyrelse. 

15. 

Da foreningen er bemyndiget 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 grund ikke længere bør være indehaver af en meddelt 

tilladelse til et våben. 

16. 

Foreningens regnskabsår er 01.01 - 31.12. Kasséreren fører regnskabet og fremlæger dette i 

revideret stand til godkendelse på generalforsamlingen. Regnskabet skal til en hver tid være 

tilgængeligt for bestyrelse, revisor og kassebeholdningen skal være tilstede. 



17. 

Til opløsning af foreningen kræves tilslutning fra mindst 3/4 af alle aktive medlemmer, dog kan 

foreningen ikke opløses, så længe der er mindst 10 aktive medlemmer. Ved opløsningen 

overdrages foreningens aktiver til Viborg Idrætsråd, hvor de opbevares i 10 år og derefter 

overdrages til Dansk Flugtskydningsforbund. 

 

Vedtaget på foreningens generalforsamling d 21 januar 2009 


