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Vedtægter for skydebaneforening Dalgas 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

 

Foreningens navn er Skydebaneforening Dalgas, herefter betegnet Skydebaneforeningen. 

Stk. 2. Skydebaneforeningens hjemsted er Viborg kommune. 

Stk. 3. Skydebaneforeningen er en selvstændig juridisk person, organiseret som en forening med et 

almennyttigt formål. 

Stk. 4. Skydebaneforeningen er medlem af DGI Midtjylland. Skydebaneforeningen har ikke stemmeret i 

DGI Midtjylland fora og opgør ikke medlemmer hertil. 

 

§ 2 Formål 

 

Skydebaneforeningen har til formål at drive og udvikle Dalgas Skyttecenter, herefter betegnet Skytte-

centret, til gavn for medlemsforeningerne, medlemsforeningernes medlemmer, DGI Midtjylland og 

skydning som idræt. 

Stk. 2. Skydebaneforeningen har ikke til formål at fremme medlemmernes økonomiske interesser, og 

varetager alene sine formål med et almennyttigt sigte. Skydebaneforeningen skal drive Skyttecentret 

så der sikres en forretningsmæssig drift. 

Stk. 3. Skyttecentret skal ved tilrettelæggelsen af sin drift primært tage hensyn til medlemmernes inte-

resse og brug. Endvidere skal Skyttecentret drives, så det fremmer andre interesser inden for skyde-

idrætten og hermed beslægtede formål, ligesom Skyttecentret kan have andre indtægtsgivende aktivi-

teter. 

Stk. 4. I forbindelse med driften af Skyttecentret kan der også drives cafeteria, sælges og udlejes varer 

til brug ved skydeaktiviteter og foretages udlejning af faciliteter. 

 

§ 3 Medlemsforhold 

Som medlem er skytteforeninger inden for det geografiske område, som DGI Midtjylland omfatter og 

grænseforeninger. Medlemsforeningernes medlemmer kan også være medlem.  

Stk. 2. Det påhviler medlemsforeningerne at betale kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes af 

generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter regler for kontingentets betaling. 

 



Stk. 3. Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til en kontingentperiodes udgang og skal ske skrift-

ligt til bestyrelsen. Den udtrædende medlemsforening har ikke krav på andel af Skydebaneforeningens 

formue. 

Stk. 4. Medlemsforeninger kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes, hvis vedkommende forening 

handler til skade for Skydebaneforeningen, eller hvis foreningen ikke opfylder sine medlemsforpligtel-

ser. 

Stk. 5. Beslutningen om udelukkelse eller eksklusion træffes af bestyrelsen. Inden bestyrelsen træffer 

denne afgørelse, skal den pågældende forening høres i sagen. 

Stk. 6. Afgørelsen skal meddeles foreningen skriftligt og skal være begrundet. I eksklusionssager med-

deles også om adgangen til forelæggelse for generalforsamlingen, jf. stk. 7. 

Stk. 7. Beslutning om at ekskludere en medlemsforening kan af den pågældende forening kræves prø-

vet på den førstkommende generalforsamling. Anmodning herom skal fremsættes senest fire uger 

efter eksklusionen er meddelt. Anmodning om behandling på generalforsamlingen har ikke opsætten-

de virkning, medmindre bestyrelsen beslutter andet. 

Stk. 8. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at 

give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter 

bestyrelsens skøn ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. 

Stk. 9. Våbenpåtegning kan erhverves gennem foreningen i henhold til våbenlovens bestemmelse. 

 

§ 4 Generalforsamling 

 

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen. Ordinær generalforsamling afholdes 

hvert år inden udgangen af marts måned. Der skal indkaldes til denne senest 5 uger inden via e-mail til 

medlemsforeningerne og ved opslag på Skydebaneforeningens hjemmeside. 

Stk. 2. Enhver forening, der er medlem, kan deltage i generalforsamlingen med 1 stemmeberettiget ved 

op til 50 medlemmer i foreningen, med 2 ved op til 100 medlemmer, med 3 ved op til 150 medlemmer 

og 4, hvis medlemstallet overstiger 150. 

Stk. 3. Alle fremmødte efter stk. 2 og bestyrelsen har stemmeret og taleret. Der kan ikke  stemmes i 

henhold til fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. 

Stk. 4. Alle beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, medmindre vedtægterne bestemmer 

noget andet. 

Stk. 5. Skriftlig afstemning afholdes efter dirigentens beslutning, eller hvis mindst en repræsentant 

fremsætter ønske herom. 

Stk. 6. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt senest 3 uger før mødets af-

holdelse. 



Stk. 7. Dagsorden og hertil hørende materiale udsendes via e-mail til medlemsforeningerne seneste 2 

uger før mødet og offentliggøres på Skydebaneforeningens hjemmeside. 

 

Stk. 8. Dagsordnen for mødet skal mindst omfatte: 

Valg af dirigent 

Bestyrelsens aflæggelse af beretning 

Godkendelse af årsrapport (regnskab) 

Fastsættelse af kontingent 

Behandling af indkomne forslag 

Valg af: 

o Formand i lige år. 

o 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år 

o 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 

o 1 revisor i lige år og 1 revisor i ulige år. 

Eventuelt 

Stk. 9. Bestyrelsen sørger for udarbejdelse af referat, der som minimum indeholder trufne beslutnin-

ger og foretagne valg. Referatet offentliggøres på Skydebaneforeningens hjemmeside. 

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder anledning til det. 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis mindst 30% af medlemsforeningerne skriftligt 

stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af emne. 

 Stk. 2. Bestyrelsen indkalder med angivelse af dagsorden til ekstraordinær generalforsamling senest 

to uger efter der er fremsat krav herom. Afholdelse skal ske senest én måned efter der er fremsat krav 

herom. 

Stk. 3. Reglerne for ordinær generalforsamling, som angivet i § 4, anvendes med de fornødne afvigel-

ser. 

 

 

§ 6 Bestyrelsen 

 

Skydebaneforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med fornøden opgavefordeling. 

Stk. 3. Bestyrelsen varetager Skydebaneforeningens daglige ledelse. Bestyrelsen fastsætter 

Skydebaneforeningens budget. Bestyrelsen fastsætter prispolitikken for brug af Skyttecentret, og der 



kan være differentierede priser for medlemmer, faste brugere og andre. Bestyrelsen kan ansætte per-

sonale. 

 

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved 

simpelt flertal. 

Stk. 6. Valgbar til bestyrelsen er medlemsforeningers medlemmer der er fyldt 18 år. Et medlem af be-

styrelsen må ikke samtidig være valgt medlem af bestyrelsen i DGI Midtjylland, og højst 2 medlemmer 

kan være med i landsdelsforeningens skydeudvalg, dog kan dette afviges i første valgperiode. 

 

§ 7 Hæftelse 

 

Skydebaneforeningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser. Bestyrelsens enkelte medlemmer 

og medlemsforeningerne og medlemmerne heraf hæfter ikke. 

Stk. 2. Skydebaneforeningens medlemsforeninger har ikke krav på nogen del af foreningens formue 

eller udbytte af nogen art. 

 

§ 8 Tegningsret 

 

Skydebaneforeningen tegnes af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem eller af tre 

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til den daglige pengehåndtering. 

Stk. 2. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån tegnes 

foreningen af hele bestyrelsen i forening. 

 

§ 9 Regnskab og revision 

 

Skydebaneforeningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årsrapport (regnskab), som revideres af generalforsamlingens valgte 

revisorer. Revisorerne forsyner årsrapporten med påtegning. generalforsamlingen godkender regn-

skabet. 

 

§ 10 Vedtægtsændringer 



 

Vedtægtsændringer foretages af generalforsamlingen. Der kræves et flertal på 2/3 af de afgivne gyldi-

ge stemmer. Blanke stemmer er ugyldige. 

 

§ 11 Opløsning 

 

Skydebaneforeningen kan opløses ved beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger. På 

begge generalforsamlinger skal 2/3 af de fremmødte stemme for opløsningen. Der skal være mindst 

seks uger mellem de to generalforsamlinger. 

Stk. 2. Den afsluttende generalforsamling bestemmer hvilket almennyttigt formål Skydebaneforenin-

gens formue skal anvendes til. Dette skal ligge så tæt på som muligt på 

Skydebaneforeningens formål og geografiske område. Medlemmerne har ikke krav på andel i Skyde-

baneforeningens formue ved opløsning. 

Stk. 3 Den afsluttende generalforsamling udpeger en til tre likvidatorer, som forestår opløsningen af 

skydebaneforeningen. 

Således vedtaget på ekstraordinært generalforsamling den 22. januar 2014. 

Således ændret  på generalforsamlingen den 30. marts 2017 

 

dirigent. 


