
Vedtægts-forslag 
for Kolding-Bramdrup Skytteforening
marts 2020

§ 1 – Foreningen

Stk.  1.  Foreningens  navn  er  Kolding-Bramdrup  Skytteforening,  forkortet  KBSF.  Foreningen  er
grundlagt den 14. august 1862, hvor den havde navnet Skytteforeningen for Kolding By og Omegn.
I 1976 er foreningen fusioneret med Bramdrup Skytteforening, hvorefter den fik sit nye navn. 

Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. 

Stk. 3. Foreningen er medlem af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og derigennem
Skydebaneforeningen Danmark. Derudover er foreningen medlem af Jyllands Skytteforbund (JSF)
og Dansk Skytteunion (DSkyU), samt Parasport Danmark og Kolding Idrætsråd. Foreningen kan til
enhver tid tegne medlemskab i andre foreninger. 

Stk. 4. Foreningens formål er, at styrke folkeoplysningen og det danske foreningsvæsen ved at
sikre  udnyttelse  af  dets  arealer  for  skydesporten.  Dens  opgave er  at  administrere,  finansiere,
vedligeholde og udvikle de eksisterende bygninger og anlæg. Foreningen kan fremleje arealer og
adgang til  frivillige  foreninger,  der  virker  for  skydesportens fremme,  eller  selv  agere bruger  af
arealerne. Kravet til en bruger af arealerne er at formålet er a) med udgangspunkt i skydning, at
fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel samt b) ved uddannelse og træning i våbenlære og
skydeteori, at skabe kulturel samhørighed og kendskab til skydning som amatøridræt. 

§ 2 – Medlemskab

Stk.  1.  Medlemmerne  består  af  a)  aktive  medlemmer  og  b)  passive  medlemmer.  Passive
medlemmer er  ikke aktivt  skydende og deltager  ikke i  foreningens øvelser,  men støtter  alene
foreningen  ved  deres  økonomiske  bidrag  i  form  af  kontingent.  Passive  medlemmer  er  ikke
berettiget til at oppebære en våbenpåtegning og er ikke valgbare til bestyrelsen, omend de dog har
stemmeret dertil (jf. stk. 3).  

Stk. 2. Alle medlemmer skal for at blive optaget godkendes af bestyrelsen. I den forbindelse kan
bestyrelsen afkræve straffeattest samt børneattest. Bestyrelsen kan i øvrigt inden for de første 3
måneders medlemskab annullere optagelsen med refundering til følge. Efter de 3 måneders udløb
gælder stk. 7.

Stk.  3.  Umyndige  medlemmer  mellem  8  og  17  år  kan  optages  ved  værges  foranledning.
Bestyrelsen fastsætter antallet af børne- (8-14 år) og juniorskytter (15-20 år), under hensyntagen til
klublokaler og faciliteter. 

Stk.  4.  Kontingenterne  for  de  enkelte  kategorier  og  aldersgrupper  fastsættes  på
generalforsamlingen.  Ny-  og genindmeldelser  medfører  desuden et  indmeldelsesgebyr,  der  på
samme måde fastsættes af generalforsamlingen. 

Stk. 5. Et medlem, der er i restance vil modtage en betalingspåmindelse 1 uge efter forfald og
derefter en rykkerskrivelse med et rykkergebyr tillagt, 2 uger derefter. Betaler medlemmet ikke sin
restance  (inkl.  gebyr)  senest  1  måned  efter  opkrævningsdatoen,  udmeldes  medlemmet  og
eventuelle  våbenpåtegninger  tilbagekaldes.  Et  medlem,  der  er  i  forfald  har  ikke  adgang  til
skydning. 
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Stk. 6. Et medlem kan til enhver tid udmelde sig med virkning til årets udgang. Udmeldelse skal
ske skriftligt til foreningen, eventuelt per bekræftet e-mail til bestyrelsen. Udmeldelse er ikke grund
til refundering af allerede betalt kontingent. 

Stk. 7. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder mod foreningen, eller ikke lever op til
kravene  for  at  blive  optaget  (jf.  stk.  2).  Det  ekskluderede  medlem  kan  skriftligt  forlange  at
eksklusionen  bliver  prøvet  på  førstkommende  generalforsamling.  Ekskludering  er  som
udgangspunkt for bestandigt. 

Stk. 8. Medlemmerne er i øvrigt pligtige at overholde foreningens vedtægter, ordensreglement og
regler  som de offentliggøres i  lokaler  og på foreningens hjemmeside.  Desuden er medlemmer
pligtige  at  følge  anvisninger  fra  bestyrelsesmedlemmer,  skydeledere,  banekommandører  og
enhver der er blevet givet myndighed fra bestyrelsen til at repræsentere foreningen. Bestyrelsen
kan idømme medlemmer erstatningsansvar og ekskludering. 

Stk.  9. Alle medlemmer kan i  december nominere eksisterende medlemmer til  at  være livstids
æresmedlemmer. De nominerede gennemgås af bestyrelsen, og ved enstemmig støtte af denne,
kan kandidaterne fremføres på førstkommende generalforsamling, hvor det kræver 2/3-dele af de
fremmødtes støtte at blive optaget som æresmedlem. Æresmedlemmer har samme rettigheder
som aktive medlemmer, men opkræves ikke kontingent. 

Stk. 10. Medlemmer er dækket af de af foreningen lovpligtige ansvarsforsikringer under skydning. 

§ 3 – Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvortil alle fremmødte medlemmer,
15 år eller derover, har stemmeret. Medlemmer, der ikke er fyldt 15 år kan repræsenteres af en
værge. 

Stk.  2.  Bestyrelsen  indkalder  med  mindst  3  ugers  varsel  til  årlig  generalforsamling,  der  skal
afholdes i marts. Indkaldelsen sker via foreningens hjemmeside, opslag i klubben, samt e-mail til
medlemmerne. 

Stk. 3. Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen. Den
endelig dagsorden til generalforsamlingen skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 1
uge før generalforsamlingen. 

Stk.  4.  Alle medlemmer, der er fyldt  18 år er valgbare til  bestyrelsen.  Ekskluderet  fra dette er
medlemmer, der alene betaler passivt kontingent. 

Stk. 5. Afgørelser vedtages med simpelt flertal. Afstemninger foregår ved håndsoprækning eller
akklamation. Dog skal der være skriftlig hemmelig afstemning såfremt dirigenten bestemmer det
eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kamp- eller personvalg. 

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 

1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning
3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
a) fremlæggelse af budget til godkendelse
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b) fastsættelse af kontingenter og gebyrer
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg
a) bestyrelsen (se § 5)
b) bestyrelsessuppleanter (se § 5)
c) revisorer (se § 6)

6) Eventuelt

§ 4 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Såfremt 1/5-del
af foreningens medlemmer skriftligt begærer en ekstraordinær generalforsamling, skal en sådan
indkaldes. 

Stk.  2.  Indkaldelsen  til  en  ekstraordinær  generalforsamling  skal  ske  senest  2  uger  efter
modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved
en ordinær generalforsamling. 

§ 5 – Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

Stk.  2.  Bestyrelsen  består  af  7  medlemmer,  hvor  formand  og  kasserer  vælges  direkte  på
generalforsamlingen.  Resten  af  posterne  fordeles  af  bestyrelsen  på  førstkommende
bestyrelsesmøde. Formand er på valg i lige år og kasserer er på valg i ulige år. De 5 resterende
medlemmer er på valg med 3 i ulige år og 2 i lige år. Genvalg er muligt. 

Stk.  3.  Der  vælges  hvert  år  en  suppleant  til  bestyrelsen.  Hvis  et  bestyrelsesmedlem forlader
bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem
sig  på  ny.  Hvis  formand  eller  kasserer  forlader  bestyrelsen  indkaldes  til  en  ekstraordinær
generalforsamling. 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til
stede.

§ 6 – Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december. 

Stk. 2. Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter, udgifter, status
samt medlemsprotokol. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. 

Stk. 3. Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende. 

Stk. 4. Mindst 3 uger før den ordinære generalforsamling skal revisor have fremlagt regnskabet
med henblik på revision. Såfremt, der er kommentarer til regnskabet udarbejdes disse skriftligt til
bestyrelsen, hvis svar fremlægges samlet til generalforsamlingen. 
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§ 7 – Dispositionsret

Stk. 1. Det er formanden og kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til
at indgå aftaler på foreningens vegne. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele dispositionsret til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller udvalg, i
form af  en prokura-meddelelse  (jf.  §  5,  stk.  4).  Ved køb eller  salg  af  fast  ejendom skal  hele
bestyrelsen underskrive aftalen (jf. i øvrigt § 9, stk. 3). 

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen. 

§ 8 – Særlige bestemmelser

Stk.  1.  Foreningen  er  af  politimesteren  i  Sydøstjyllands  Politikreds  bemyndiget  til  at  give
våbenpåtegning  på  medlemsbeviser.  Våbenpåtegningen  gives  på  grundlag  af  våbenlovens
bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale
politimyndighed.

Stk. 2. Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenlegitimationen fra et
medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt
tilladelse til et våben.

§ 9 – Vedtægtsændringer

Stk.  1.  Vedtægtsændringer  kræver  at  1/3-del  af  foreningens  medlemmer  er  tilstede  ved
generalforsamlingen,  og  2/3-dele  stemmer  der  for.  Såfremt  en  generalforsamling  ikke  er
beslutningsdygtig,  indkaldes til  en ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig
uanset antal fremmødte. 

Stk.  2.  Foreningen  kan  opløses  med  3/4-del  flertal  af  de  fremmødte  medlemmer  på  to
generalforsamlinger, der holdes med mindst en måneds mellemrum. 

Stk.  3.  I  tilfælde af  opløsning gives  foreningens formue til  idræts-  og ungdomsunderstøttende
formål  i  Kolding  Kommune,  som  besluttes  på  den  opløsende  generalforsamling.  Såfremt
opløsningen  sker  som  følge  af  en  sammenlægning  med  en  anden  forening  kan
generalforsamlingen  vælge  at  overføre  formuen  til  denne.  I  tilfælde  af  opløsning  har  Kolding
Kommune og DGI påtaleret i forhold til brug af midler og sammenlægninger. 

Vedtaget på generalforsamlingen den xx. xxx 2020, og træder i stedet for tidligere vedtægter. 
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