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§1. 
 
1 )Foreningens navn er Kalundborg Skytteforening, stiftet ca 1862. 
2) Foreningens hjemsted er Kalundborg kommune. 
 
§2. 
 
1) Foreningens formål er at skabe en aktiv og sund dansk ungdom. 
2) Formålet søges opnået ved opøvelse i og betjening af rifler og pistoler. 
 
§3. 
 
1) Alle kan optages i foreningen, såfremt de ikke ved deres adfærd og opførsel 
strider mod foreningens ånd og virke. 
2) Bestyrelsen har pligt til at underrette politiet, hvis det kommer dem til kendskab, 
at forholdene for et medlem med våbenpåtegning udvikler sig i betænkelig 
retning. 
 
§4. 
 
Der opkræves et af foreningen nærmere fastsat kontingent (generalforsamlingen). 
 
§5. 
 
Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december. 
 
§6. 
 
1) Den årlige generalforsamling er foreningens højeste myndighed og afholdes i 
januar måned, fastsat af bestyrelsen mindst 14 dage før. 
2) På generalforsamlingen har alle over 18 år stemmeret. 
3) Bekendtgørelse om generalforsamlingens afholdelse sker ved opslag på 
skydebanens opslagstavle og www.kalundborgskytteforening.dk, samt dagsorden 
udsendt til alle medlemmer i e-mail 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
4) Alle afstemninger er skriftlige, men anden afstemningsform kan godtages, hvis 
situationen taler derfor. Dirigenten her den endelige afgørelse. 
5) Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på formandens eller 
bestyrelsens foranledning, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer stiller 
skriftlig begæring herom. 
6) Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed (flest stemmer). 
7) Generalforsamlingens dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
4. Valg af formand eller kasserer (forskudt hvert andet år). 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i ulige og 2 i lige årstal) 
6. Valg af 1-4 suppleanter. 
7. Valg af 2 revisorer. 
8. Fastlæggelse af kontingent. 
9. Indkomne forslag. 
10. Eventuelt. 
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§7. 
 
1) Bestyrelsen vælger selv sin sekretær. 
2) Bestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer og 4 
skydeudvalgsmedlemmer. 
3) Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af formanden og kassereren, 
der tegner foreningen overfor den offentlige administration. 
 
§8. 
 
Ændringer af nærværende vedtægter kan kun ske ved en generalforsamling, når 
2/3 er for ændringen. Forslag herom skal være formanden i hænde senest 14 
dage før. 
 
§9. 
 
Beslutning om udelukkelse af et medlem kan kun ske ved enighed i bestyrelsen. 
 
§10. 
 
1) Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed 
særlig indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er mødt. Der 
kræves 2/3 majoritet for opløsningen. 
2) Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til et nyt 
møde med 14 dages varsel; dette møde er beslutningsdygtigt uanset fremmøde. 
3) Eventuel formue skal tilfalde amtsforeningen. 


