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§ 1 stk. 1 Foreningens navn er Gauerslund Skytteforening. 
Foreningens hjemsted er Vejle kommune. 

 stk. 2 Foreningen er tilsluttet DDS Sydøstjylland.  
 
§ 2 Foreningens formål er ved skydning og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og 

fællesskabets sundhed og trivsel. 
 
§ 3  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
§ 4 stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse der består af: 

( a ) Formand. 
( b ) 6 medlemmer. 

Det tilstræbes således, at bestyrelsen består af syv medlemmer. Såfremt dette ikke er muligt, kan 
bestyrelsen bestå af et lavere antal medlemmer. 

 stk. 2 Valgene sker på foreningens årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således, at der er 
henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg. 

 stk. 3 For bestyrelsen vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen. (én er på valg hvert år - skiftevis) 
 stk. 4 Der vælges 2 revisorer for ét år ad gangen. 
 stk. 5 Der vælges en revisorsuppleant for et år ad gangen. 
 stk. 6 Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med henholdsvis: formand, næstformand, kasserer og 

sekretær senest 8 dage efter generalforsamlingen. 
 stk. 7 Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år. 
 stk. 8 Der kan maksimalt vælges 2 bestyrelsesmedlemmer under 20 år. 
 stk. 9 Medlemmer i foreningen skal have dansk statsborgerskab.  Personer, der ikke har dansk 

statsborgerskab kan dog optages, såfremt vedkommende har fast bopæl i Vejle kommune. 
 
§ 5 Et medlem, der ønsker valg til bestyrelsen eller revisor, skal skriftlig indsende anmodning til 

formanden med personlig underskrift, medmindre vedkommende er til stede ved 
generalforsamlingen. 

 
§ 6 stk. 1 Medlemmer af foreningen har ikke nogen økonomisk forpligtigelse udover kontingentforpligtelsen. 
 stk. 2 Medlemmer af foreningen har ikke krav på nogen del af formue eller udbytte af nogen art. 
 
§ 7 stk. 1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden for de første 6 uger af det nye år, dog 

inden indsendelse af ansøgninger og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel i foreningens 
lokaler samt på dennes digitale medier. 

 stk. 2  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 stk. 3 Kun fremmødte, der har betalt kontingent, har stemmeret. 
 
§ 8  På den ordinære generalforsamling skal behandles følgende: 

1. Valg af dirigent. 
2 Valg af 2 stemmetællere og en protokolfører. 
3 Aflæggelse af beretning. 
4 Forelæggelse og godkendelse af foreningsregnskab og budget. 
5 Behandling af indkomne forslag. 
6 Valg af:                a. Bestyrelsesmedlemmer 
                                   b. Suppleanter. 
                                   c. Revisorer og revisorsuppleanter. 
7 Eventuelt. 

 
§ 9 stk. 1  På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til ændring af 

og i, eller tilføjelser til, disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. 
 stk. 2  Ved valg af bestyrelse og revisorer kræves relativt flertal. 
 stk. 3  Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes. 
 stk. 4  Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. 
 stk. 5  Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Denne underskrives af mødets dirigent og har 

beviskraft for, hvad der er vedtaget. 
 
§ 10 stk. 1  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. 
 stk. 2  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede 

medlemmer fremsætter skriftlig ønske herom. 
 stk. 3  Mødet skal afholdes inden 6 uger efter kravet er rejst.  Indkaldelse skal ske i lighed med ordinært 

årsmøde.  
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§ 11 stk. 1 Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 medlemmer fremsender ønske herom. 
 stk. 2  Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor. 
 stk. 3  Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af medlemmerne. 
 
§ 12   Bestyrelsen fastsætter kontingent for et år af gangen. 
 
§ 13   Angående uoverensstemmelser følges D.D.S. s vedtægter. (De Danske Skytteforeninger) 
 
§ 14   Når et medlem forsætligt skader eller hæmmer foreningens trivsel, eller bestyrelsen af grunde 

finder anledning dertil, kan den ekskludere et medlem, der dog derefter kan appellere til 
generalforsamlingen, der træffer endelig bestemmelse om, hvorvidt eksklusionen skal opretholdes. 

 
§ 15 stk. 1  Alle øvelsesskydninger må foretages med frit gevær, godkendt af bestyrelsen. 
 stk. 2  Konkurrenceskydninger skal foretages med de for den pågældende skydning reglementerede 

våben. 
 stk. 3  Ammunition, der bruges ved foreningens skydninger, skal købes hos foreningen, dersom 

bestyrelsen ikke bestemmer andet. 
 stk. 4  Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give 

orientering til 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 et våben. 

 stk. 5 Foreningen tegner kun våbenpåtegningen for medlemmer, som er aktive i foreningen mindst 6 
gange per sæson. Såfremt et medlem ikke har overholdt sin aktivitetspligt, tilbagekaldes 
våbenpåtegningen med to måneders varsel.  

  Tilbagekaldelsen annulleres ikke ved efterfølgende aktivitet. Efter minimumsaktivitet kan 
våbenpåtegningen igen søges. Alle udgifter i forbindelse med tilbagekaldelsen afholdes af 
medlemmet. 

  Bestyrelsen kan ved flertal dispensere ved medlemmets alvorlig sygdom, arbejdsmæssig bortrejse 
eller lignende, som medlemmet ikke selv har indflydelse på, dog i maximalt 3 år. Medlemmet skal 
selv anmode om dispensation senest to måneder før sæsonafslutning. 

  Medlemmer med våbenpåtegning skal dog altid som minimum overholde de af lovgivningen 
fastsatte krav til våbenpåtegningen. 

 
§ 16 stk. 1  Regnskabsåret skal følge kalenderåret og underskrives af kasserer og revisorer. 
 stk.2  Formanden og eller Kassereren tegner foreningen overfor Kommunen, samt bankforbindelsen. 

Ved indkøb af nye våben og andre større ting, skal hele bestyrelsen være orienteret og et flertal gå 
ind herfor. 

 stk. 3  Foreningen hæfter for de aftaler som er indgået på foreningen vegne. 
 
§ 17 stk. 1  Foreningen kan kun opløses, såfremt 3/4 af de tilstedeværende ved 2 på hinanden følgende 

ordinære generalforsamlinger stemmer herfor. 
 stk. 2  I tilfælde af foreningens opløsning skal effekter og formue tilfalde DDS Sydøstjylland samt desuden 

et kartotek over registreringspligtige våben. 
                       
Vedtaget på den ordinære generalforsamling i Gauerslund Skytteforening den 9. februar 2023.  
 


