
Vedtægter for Aabenraa bueskyttelaug 

  

  

Navn og hjemsted 

§1 stk.1  Foreningens navn er Aabenraa Bueskyttelaug. Den er gendannet i 2002  

og har hjemsted i Aabenraa kommune.   

§1 stk. 2  Foreningen er tilsluttet Dansk bueskytteforbund, et forbund under  

Danmarks Idrætsforbund (DIF), og er under lagt deres love og  

bestemmelser.  

  

Formål: 

§2 stk. 1  Foreningens formål er at dyrke bueskydning samt fremme interessen  

for, og udbredelsen af sporten.  

§2 stk. 2  Vi vægter det sociale samvær højt. Det skal være rart og hyggeligt at  

komme i klubben.   

§2 stk. 3  Alle medlemmer skal have mulighed for at udvikle sig som bueskytte,  

uanset alder, niveau og bueklasse.   

§2 stk. 4  Vi ønsker at stimulere medlemmernes lyst til at engagere sig, og tage  

medansvar i foreningen og dens udvikling.  

  

Medlemskab:  

§3 stk. 1  Alle kan optages som medlem. Dog skal man kunne forstå de ordens-  

og sikkerhedsregler, der er gældende i foreningen.   

§3 stk. 2  Optagelse af passive medlemmer kan ske uden restriktioner. Passive  

medlemmer har ikke adgang til selve sportsudøvelsen, men er valgbare  

til bestyrelsen. Kontingent for passive medlemmer betaler svarende til  

50% af voksen kontingent.  

§ 3 stk. 3  Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og  

skal leve op til foreningens formålsbestemmelse og ordensregler.  



§ 3 stk. 4  Et endeligt afslag på medlemskab skal, efter anmodning fra ansøger,  

forelægges generalforsamlingen.   

§ 3 stk. 5   Hvis medlemstallet når et niveau, så det vurderes at være  

sikkerhedsmæssigt nødvendigt, kan bestyrelsen for en kort periode  

indføre medlemsstop og oprette en venteliste.  

  

Indmeldelse  

§ 4 stk. 1   Indmeldelse skal ske skriftligt på mail til foreningens kasserer. For  

medlemmer under 18 år skal mailen være fra forældre eller værge og  

indeholde kontaktoplysninger på denne.   

  

Udmeldelse  

§ 5 stk. 1  Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren på mail. Udmeldelse kan  

ske med udgangen af kontingentperiode. Sker en udmeldelse midt i en  

sæson, betales det resterende kontingent ikke tilbage.  

  

Kontingent   

§ 6 stk. 1  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer  

og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen, og kan træde i kraft ved  

årsskiftet efter informationsgivende generalforsamling.  

  

Restance  

§ 7 stk. 1  Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.  

§ 7 stk. 2  Er kontingentet ikke er betalt inden forfaldsdatoen sendes en rykker  

§ 7 stk 3  Er kontingentet stadig ikke betalt, bliver medlemmet automatisk meldt  

ud, og kan ikke benytte sig af foreningens faciliteter og materialer.  

§ 7 stk. 4   Kassereren skal kontaktes såfremt man ønsker en særlig betalingsaftale  

ved opkrævning af kontingent. Aftalen laves pr kontingentopkrævning.  

  



Udelukkelse og eksklusion  

§ 8 stk. 1  Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion),  

såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, ikke opfylder  

sine medlemsforpligtelser, eller overtræder foreningens  

ordensreglement til skade for andre.   

§ 8 stk. 2  Bestyrelsen kan træffe beslutning om midlertidig udelukkelse.   

§ 8 stk. 3  Permanent udelukkelse af et medlem, eksklusion, skal afgøres ved  

generalforsamlingen.  

§ 8 stk. 4  I sager om udelukkelse/eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt,  

inden bestyrelsen/generalforsamlingen træffer afgørelse.  

§ 8 stk. 5  I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på  

førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen  

som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion  

kræver 2/3 flertal.  

  

Generalforsamlingen  

§ 9 stk. 1  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle  

anliggender.   

§ 9 stk. 2  Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i løbet af første  

kalenderkvartal.  

§ 9 stk. 3  Dato for generalforsamling skal offentliggøres på foreningens sociale  

medier og hjemmeside med senest 4 ugers varsel.  

§ 9 stk. 4  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være  

indsendt på mail til foreningens formand senest en uge før.   

§ 9 stk. 5  Dagsordenen er, sammen med årsregnskab, tilgængelig på dagen for  

generalforsamlingen.   

§ 9 stk. 6  Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, samt  

hvem bestyrelsen måtte indbyde.   

§ 9 stk. 7  Alle myndige medlemmer, som ikke er i kontingentrestance har  



stemmeret.   

§ 9 stk. 8  Alle aktive og passive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance  

kan stille op til bestyrelsen såfremt de er myndige. Dog kan ægtefæller, par eller 
kærester ikke være i bestyrelsen sammen. Ej heller som suppleant. 

§ 9 stk. 9  Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.  

§ 9 stk. 10  En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de  

fremmødtes antal.  

§9 stk. 11  Generalforsamlingen træffer beslutning ved afstemning. Afstemningen  

holdes hemmelig og foregår ved papirafstemning, og afgøres ved  

almindelig flertal. Dette gælder også valg til bestyrelsesposterne.  

§ 9 stk. 12  Generalforsamlingen styres af en dirigent, der vælges af forsamlingen  

og som ikke er medlem af bestyrelsen.  

§ 9 stk. 13  Valg til bestyrelsen foregår som det er opstillet punktvis i § 9 stk. 15,  

og skal ske skriftligt. Punkterne må ikke slås sammen.   

§ 9 stk. 14  Beslutning om vedtægtsændringer og evt. foreningsopløsning kræver  

kvalificeret flertal, dvs. mindst 2/3 flertal.  

§9 stk. 15  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal have følgende:   

1. Valg af dirigent og referent  

2. Formandens beretning for det forgangne år  

3. Forelæggelse af regnskab for det forgangne år.  

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Valg af formand – lige år  

7. Valg af kasserer – ulige år  

8. Valg af næstformand – ulige år  

9. Valg bestyrelsesmedlem  - 1 i ulige år og 1 lige år  

10. Valg af revisor og suppleanter – vælges for 1 år af gangen  

11. Behandling af indkomne forslag  

12. Evt. 

  



Ekstraordinær generalforsamling  

§ 10 stk. 1  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af  

bestyrelsen, og indkaldes såfremt en femtedel af de stemmeberettigede  

medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom overfor bestyrelsen. Det  

skal fremgå tydeligt hvilket emne der ønskes behandlet.  

§ 10 stk. 2  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter  

begæringens modtagelse. Selve forsamlingen vil foregå som ordinær  

generalforsamling.  

  

Bestyrelsen  

§ 11 stk. 1  Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.  

§ 11 stk. 2  Bestyrelsen består af fem medlemmer: Formand, næstformand,  

kasserer, to menige medlemmer samt to suppleanter. Suppleanter har  

taleret men ikke stemmeret.  

§ 11 stk. 3  Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer  

foreningen i alle forhold.   

§ 11 stk. 4  Bestyrelsen mødes ca hver 2 måned. December og juli kan der ikke  

afholdes møder. Der skal altid laves referat efter hvert  

bestyrelsesmøde. Referatet offentliggøres på klubbens hjemmeside.  

§ 11 stk. 5  Punkter til dagsordenen for et bestyrelsesmøde skal være sendt ud til  

bestyrelsen inden mødet. Forslag til dagsorden skal være sendt til  

formanden på mail senest 4 dage før bestyrelsesmøde.  

§ 11 stk. 6  Følgende punkter skal altid være på dagsorden:  

1. Siden sidst ( formanden )  

2. Foreningens økonomi ( kassereren )  

3. Skiveudvalget  

4. 3D udvalget  

5. Arrangementer/drift  

6. Elite arbejdet  



7. Sponsorater   

8. Forslag: Eventuelt.   

  

Udvalg:  

§ 12 stk. 1  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, til at varetage opgaver for klubben.  

Opgaverne for hvert enkelt udvalg defineres af bestyrelsen. Udvalgene  

træffer kun beslutninger inden for de grænser, bestyrelsen har fastlagt.  

Dog kan udvalgene ikke træffe økonomiske beslutninger.  

§ 12 stk. 2  Udvalgene er Skiveudvalget, driftudvalget og 3D udvalget. Det er op til  

bestyrelsen om der skal oprettes yderligere udvalg udfra behov.  

§ 12 stk. 3  Udvalgene består af menige klubmedlemmer og minimum et  

bestyrelsesmedlem. Der skal helst være minimum 3 medlemmer i et  

udvalg men dette er afhængig af foreningens medlemsantal.  

§ 12 stk. 4  Alle udvalg udpeger en tovholder hvis opgave det er at indkalde og lede  

udvalgsmøder samt stå for kommunikationen med bestyrelsen.  

§ 12 stk. 5  Formanden og kassereren er en fast del af driftsudvalget.    

§ 12 stk. 6  Eliteudvalget vil bestå af foreningens trænere og de udpeger selv  

kontaktperson overfor kommunen. Eliteudvalget er ikke en del af stk. 3  

  

Regnskab  

§ 13 stk. 1  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal på mødet i  

januar godkende og underskrive regnskabet.   

§ 13 Stk. 2  Regnskabet sendes til revisor, så det er gennemgået og godkendt inden  

det forelægges bestyrelsen. Derved er det klar til generalforsamling.  

  

Revision  

§ 14 stk. 1  Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå  

regnskabet og påvise at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er  

regnskabsmæssig revision, og regnskabet forsynes med en påtegning.  



Vedtægtsændringer   

§ 16 stk. 1   Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når  

mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.  

  

Opløsning  

§ 17 stk. 1  Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en særlig  

indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er  

beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 dele af foreningens  

stemmeberettigede medlemmer er til stede.  

§ 17 stk. 2  For at forslaget om opløsning kan godkendes kræves at 3/4 af de  

afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en  

generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny  

generalforsamling.  

§ 17 stk. 3  På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om,  

hvilke almennyttige/ alment velgørende formål, foreningens formue,  

herunder evt fast ejendom og løsøre, skal tilgå.  

  

Godkendelse af vedtægter  

  

Dato  

  

Formand Jan Aaroe Hansen    Kasserer Joan Vestergaard Petersen  

  

Næstformand Stephan B. Nissen    Bestyrelsesmedlem Mine Suurballe  

  

Bestyrelsesmedlem Scott Hansen 


