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Vedtægter for Ølsted Skytteforening  
Skolevænget 19, Ølsted, 8723 Løsning 

Lørdag den 20. januar 2007 
 
 
Foreningen der er hjemhørende i Hedensted Kommune, er tilsluttet DGI 
Sydøstjylland - Skydning under DGI, hvis love foreningen er 
underkastet. 
 
§ 1.  Formål 
      Foreningens formål er at dyrke skydning og gennem sine 
      virkemidler at medvirke til at fremme den enkelte og  
      fællesskabets sundhed og trivsel.  
 
 
§ 2.   Medlemmernes optagelse 

 a. Som medlem kan optages enhver uberygtet person.  
 b. Udelukkelse af et betalende medlemmer sker ved simpelt  
    flertal ved afstemning i foreningen, dog kan bestyrelsen 
    foretage midlertidige udelukkelser af et eller flere  
    medlemmer. 
 c. Et hvert medlem af Ølsted Skytteforeningen er selvskrevet 
    medlem af Ølsted Støtteforening, men skal dog ikke betale 
    kontingent til støtteforeningen. 

 
§ 3.   Foreningens ledelse 
    a. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der  
       vælges på generalforsamlingen blandt medlemmerne. Der er 
       skriftlig afstemning, såfremt et medlem ønsker dette. 
    b. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 
    c. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 
    d. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. 
    e. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
    f. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. 
    g. Formanden bør være bosiddende i Hedensted Kommune. 
    h. Hvert år vælges 2 bilagskontrollanter. 
    i. Hvert år vælges 1 bilagskontrollantsuppleant. 
    j. Skytteforeningens bestyrelse udpeger en observatør til 
       Ølsted Skytteforenings Støtteforenings bestyrelse 
 
 
 
 
 
 



 

januar 2022 

                             - 2 - 
 
 
§ 4.   Generalforsamlingen 

 a. Den årlige generalforsamling afholdes i januar og 
    bekendtgøres mindst 8 dage før. Hertil har ethvert medlem 
    adgang.  
 b. På generalforsamlingen aflægges foreningens beretning og 
    regnskab. 
 c. Vedtægtsændringer skal ske på en generalforsamling, når 
    mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer 
    stemmer herfor. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af 
    indkaldelsen til generalforsamlingen. Ved stemmelighed  
    tæller formandens stemme for 2. 
 d. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, når den er 
    lovlig indvarslet.  
 e. Alle medlemmer fra 16 år og derover har stemmeret. For 
    medlemmer under 16 år overgår stemmeretten til medlemmets 
    værge og kan kun afgives ved personligt fremmøde. 
 f. Forslag af vidtgående betydning skal indgives skriftligt og 
    være formanden i hænde senest 8 dage før 
    generalforsamlingens afholdelse. 
 g. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, såfremt en 
    tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det, samt 
    når bestyrelsen finder det nødvendigt. 
 h. Medlemskontingent fastsættes en gang årligt på 
    generalforsamlingen. 

 
                                                              
§ 5.   Foreningens repræsentation 

Den valgte formand er selvskreven til at repræsentere 
foreningen ved repræsentantskabsmøder i DGI Sydøstjylland - 
Skydning, samt ved andre lejligheder hvor foreningen ønskes 
repræsenteret. 

 
§ 6.   Bestyrelsens virke 

 a. Bestyrelsen leder foreningens almindelige anliggender, 
    ordner og forestår skydninger o.l., dels ved foreningens 
    stående udvalg, dels ved udvalg nedsat i særlig øjemed. 
 b. Bestyrelsen administrerer foreningens skyttehus og  
    økonomiske midler, uddannelse af skyde-instruktører, 
    skydeledere m.v. 

 
§ 7.   Opbevaring i våbenskab 
       Foreningen er til enhver tid ansvarlig for våben og/eller  
       ammunition, der overlades til foreningen fra medlemmer, mod 
       kvittering. 
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§ 8.   Foreningens ophør 

 a. Foreningen kan opløses, når det vedtages af 2 efter hinanden  
    følgende generalforsamlinger, som afholdes med 3 ugers  
    mellemrum, og når 75 % af de fremmødte stemmeberettigede 
    medlemmer stemmer herfor. Dog skal mindst halvdelen af de  
    stemmeberettigede medlemmer være mødt. 
 b. Opløses foreningen, skal medlemmer, som er i besiddelse af 
    våben, aflevere disse såfremt de ikke melder sig ind i en 
    anden kreds eller får speciel tilladelse af politiet til at 
    være i besiddelse af våben.   
 c. I tilfælde af foreningens opløsning, skal dens eventuelle 
    formue deponeres hos bestyrelsen for DGI Sydøstjylland – 
    Skydning, indtil der evt. igen oprettes en forening under 
    DGI Sydøstjylland - Skydning. 

 
§ 9.   Våbenpåtegning 
       Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er  
       foreningens bestyrelse forpligtiget til at orientere  
       politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen  
       over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn – af  
       hvilken som helst årsag – ikke længere bør være indehaver  
       af en meddelt tilladelse til våben. 
 
 
Således vedtaget på foreningens generalforsamling lørdag den 20. 
januar 2007. 
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