
 

                                VEDTÆGTER FOR 

                   SKYTTEKLUBBEN DSB/ASF 
 

 
§ 1  Klubbens navn: SKYTTEKLUBBEN  DSB/ASF 

 Stiftet: 01. August  1975 
 Hjemsted: Århus Kommune, Region Midtjylland 

 Klubben er en sammenslutning af:  

 Århus Skytteforening, stiftet 28. oktober 1942 
 Skytteklubben DSB, stiftet 10. december 1948 

 

§ 2 Klubbens formål er: Ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fælles skabets sundhed og 
trivsel. 

  

§ 3 Klubben er tilsluttet DGI-Skydning, Dansk Skytte Union, Dansk Jernbane Fritidsforbund, Dansk Handicap Idrætsforbund. og 
Dansk Sportsskytte Forbund.  

 

§ 4. 1 Alle der er fyldt 8 år, kan optages som aktive medlemmer, når de vedkender sig nærværende vedtægter.  
For medlemmer under 14 år kræves værgens samtykke. 

 Enhver kan optages som støttemedlem.  

      
§ 4. 2 For at kunne opnå medlemskab skal alle over, 16 år for riffelskytter, 18 år for pistolskytters  

 vedkommende kunne opnå våbentransporttilladelse (SKV3).  
      

§ 4. 3           Bestyrelsen kan nægte et medlem optagelse, ligesom bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund hertil.  

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 
      

§ 4. 4 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Hvert år sker der en pristalsregulering svarende til ændringen i Århus 

kommunes index tal. Der oprundes til nærmeste hele 10 kr. Yderligere kontingentændringer kan ske ved almindeligt flertal. 
Kontingentet betales årligt forud.   

Bestyrelsen kan tildele frikontingent når særlige forhold taler derfor. 

         
§ 4. 5          Lærlinge, studerende, efterlønsmodtagere, pensionister og alle under 20 år betaler  

2/3 (to tredjedele) kontingent. 

- lærlinge er alle med lærekontrakt til en uddannelse af mere end 1 års varighed 
- studerende er alle med studiekort til en uddannelse af mere end 1 års varighed 

- efterlønsmodtagere er alle der modtager efterløn 

- pensionister er alle der modtager social pension 

Familiekontingent kan tegnes, hvor der bor 2 eller flere medlemmer på samme adresse, heraf må dog højest 2 være fyldt 20 år. 

Kontingentet er et senior + juniorkontingent                   

 Støttemedlemmer betaler et kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. 
 

 Der kan tegnes et specielt medlemskab udelukkende til klubbens firmaturnering. 

 Dette medlemskab giver kun adgang til skydning i overensstemmelse med firmaturneringens 
 Regler. Medlemskabet gælder i firmaturneringens periode og kontingentet betales ved Firmaturneringens start. 

 Kontingentet, der fastsættes af bestyrelsen, er inkluderet i indmeldelsesgebyret. 

Medlemskabet til firmaturneringen giver ikke stemmeret til generalforsamlingen. 

 
§ 4. 6 Når et medlem er i kontingentrestance for mere end 1 mdr., fremsender kassereren en rykker på det skyldige beløb, plus de 

hermed forbundne omkostninger.  

Indbetaler medlemmet ikke dette beløb, ophører medlemskabet. Medlemskabet kan tidligst genoptages, når skyldig gæld er betalt.  
 

§ 4. 7         Udmeldelse kan kun ske skriftlig til formanden. 

   
§ 5. 1 Klubben har følgende sektioner: 

     1.     Riffelsektionen med en formand der sidder i bestyrelsen 

 2.     Pistolsektionen med en formand der sidder i bestyrelsen                 

 

§ 5. 2 Riffelsektionen har følgende faste udvalg: 

 1.       Udvalg for 10 + 15 meter riffel                    
            2.       Udvalg for 50 meter riffel                    

                    3.       Udvalg for 200 og 300 meter riffel  

      4.       Udvalg for terrænskydning riffel  
                    5.       Udvalg for ungdom riffel         

 6.       Udvalg for skoleskydning + diverse  

 7.       Udvalg for veteran riffel    
8.       Udvalg for Handicap                   

 9.       Kursusvalg for riffel                            

 
§ 5. 3 Pistolsektionen har følgende faste udvalg:          

 1.       Udvalg for 10 meter pistol                  

 2.       Udvalg for 15 meter pistol                  
      3.       Udvalg for 25 & 50 meter pistol        

 4.       Udvalg for terrænskydning pistol      

 5.       Udvalg for ungdom pistol                   
 6.       Udvalg for veteran pistol                   

 7.       Kursusudvalg for pistol     

                 



 § 5. 4 Alle vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted 

 

 § 6. 1 Klubben ledes af en bestyrelse som består af: 

      1.     Formand 

      2.     Næstformand 

      3.     Kasserer 
      4.     Sekretær 

      5.     2 Sektionsformænd 

 
§ 6. 2 Møder:    

Bestyrelsen holder møder min. 8 gange om året, eller når et bestyrelsesmedlem indkalder hertil     

Er en sektionsformand forhindret i at møde til et bestyrelsesmøde, kan han sende en udvalgs formand som stedfortræder. 
 

§ 6. 3 Bestyrelsen og sektionerne er beslutningsdygtige, når mere end halvdelen er til stede. 

Sektionerne afholder min. 8 møder om året eller når et bestyrelsesmedlem indkalder hertil. 
    

§ 6. 4 Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år. 

 
§ 6. 5  Næstformanden er i tilfælde af formandens forfald dennes stedfortræder og overtager i så fald dennes forpligtelser. 

 

§ 6. 6         Kassereren fører klubbens regnskab, indkasserer dens indtægter og afholder dens udgifter. 
 Kassereren er ansvarlig for de nødvendige regnskabsbilag, ligesom han/hun er ansvarlig for de ham/hende betroede midler. 

Kassereren og de andre økonomisk ansvarlige må højest opbevare kr. 5000,00. Overskrides dette beløb, skal pengene sættes i 

bank/pengeinstitut indenfor 14 dage.  
Kontoen bærer klubbens navn.  

Der kan hæves af kasserer og formand.  

I tilfælde af kassererens forfald overtages dette hverv midlertidig af et andet bestyrelsesmedlem. 
 

§ 6. 7        Regnskabsåret følger kalenderåret og revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

 
§ 6. 8 Klubbens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke 

alene klubben hæfter med den respektive formue. 

 
§ 6. 9  Klubbens medlemmer har ikke anden økonomisk forpligtelse overfor klubben end kontingentforpligtelsen. 

 

§ 6. 10    Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art. 
    

§ 6. 11   Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller 

om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke 
længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. 

 

§ 7. 1   Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned. 
Klubben indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Der orienteres om generalforsamlingen ved opslag i 

klubben og på klubbens hjemmeside og e-mail.  

 
§ 7. 2    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. marts og forslag fremlægges i 

klublokalet senest en uge før generalforsamlingen. 

 
§ 7. 3  Kun fremmødte aktive medlemmer der er fyldt 16 år, og som ikke står i kontingentrestance, har stemmeret. 

 

§ 7. 4  På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen).  
Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter at mindst 2/3 (to tredjedele) af de afgivne gyldige 

stemmer er for forslaget. Blanke stemmer tæller ikke med. 
 

§ 7. 5 Kun sager som er optaget på generalforsamling som et punkt på dagsorden, kan behandles på generalforsamling. 

  
§ 8 Generalforsamlingen 

  På den årlige generalforsamling behandles følgende: 

                   1 Valg af dirigent 
     2 Valg af generalforsamlingssekretær 

     3 Valg af 3 stemmetællere 

 4 Formandens beretning for bestyrelsens arbejde 
 5  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

 6  Kassereren fremlægger det nye års budget til drøftelse 

        7 Fastsættelse af kontingent 
        8. Behandling af indkomne forslag til bestyrelsens ansvarsområde 

       9  Valg af formand   Vælges i ulige år       

    10  Valg af næstformand Vælges i lige år 
   11. Valg af kasserer   Vælges i ulige år 

    12. Valg af sekretær  Vælges i lige år 

13  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen En vælges i lige år   
En vælges i ulige år 

14. Valg af 2 kritiske revisorer En vælges i lige år   

En vælges i ulige år 
15. Valg af 1 kritisk revisorsuppleant 

16     Valg af fanebærer 

17.   Mødet suspenderes og der afvikles sektionsmøder 
 

På de ordinære pistol- og riffelsektionsmøder foretages følgende 

 
1. Valg af dirigent 

2. Sektionsformanden aflægger beretning 



3. Sektionsformanden foreligger det nye års program og budget til drøftelse 

4. Behandling af indkomne forslag til sektionens ansvarsområde 

5. Valg af sektionsformand (P-formand vælges i ulige år)(R-formand vælges i lige år) 

6. Valg af stående udvalgsformænd  

Pistolsektion. 

1. Udvalg for 10 meter pistol (vælges i lige år) 
2. Udvalg for 15 meter pistol (vælges i ulige år)  

3. Udvalg for 25/50 meter pistol (vælges i lige år) 

4. Udvalg for terrænskydning (vælges i ulige år) 
5. Udvalg for ungdom pistol (vælges i lige år) 

6. Udvalg for veteran pistol (vælges i ulige år) 

7. Kursusudvalg for pistol (vælges i lige år) 
 

Riffelsektion. 

  1. Udvalg for 10 + 15 meter riffel (vælges i ulige år) 
  2. Udvalg for 50 meter riffel (vælges i lige år)  

  3.  Udvalg for 200 og 300 meter riffel (vælges i ulige år) 

  4. Udvalg for terrænskydning (vælges i lige år) 
  5. Udvalg for skoleskydning og diverse (vælges i ulige år) 

  6. Udvalg for ungdom riffel (vælges i ulige år) 

  7. Udvalg for veteran riffel (vælges i lige år) 
  8. Udvalg for Handicap (vælges i lige år) 

  9. Kursusudvalg for riffel (vælges i ulige år)  

7.    Eventuelt 
 

18.  Orientering fra sektionsmøderne af sektionsformændene 

 
19. Eventuelt 

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst ¼ (en fjerdedel) 
af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 (fire) uger efter at kravet er modtaget.  

 
§ 10 Klubben driver kantine med tilhørende bevilling efter de til enhver tid gældende love og  

 forordninger, udstedt af de offentlige myndigheder. 

 
§ 11 Klubben tegnes ved underskrift af formand og sekretær. 

 

§ 12 Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsgang. 
 

§ 13 Bestyrelsesmedlemmer har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden at have stemmeret. 

 
§ 14 Der tages referat af det på bestyrelsesmøderne passerede. Referat udleveres til alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

§ 15. 1 Klubben kan opløses, når 2/3 (to tredjedele) af deltagerne i to på hinanden, med fire ugers mellemrum, følgende 
generalforsamlinger stemmer herfor.    

 

§ 15. 2  Ved klubbens opløsning deponeres dens formue m.m. hos landsdelsforeningen.  
Klubbens midler fordeles efter regler, fastsat af de organisationer, som klubben er tilsluttet. 

 

§ 16 Klubben skal tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et 
medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning. 

 
§ 17 Disse vedtægter er vedtaget på en stiftende generalforsamling den 29. april 1976 

Lovene er ændret og vedtaget på generalforsamlinger den 31/3 1977, 14/4 80, 27/4 81, 23/4  85, 14/4 87, 11/4  88,  6/4  89, 27/4 

92, 27/4  93, 5/4  94, 18/4  95, 23/4  96, 31/  98, 17/4  99,  21/4 01,  26/4  03, 17/4 04, 19/5-08, 25/4-09, 24/4-10, 30/4-11, 23/4 
16, 28/4-18 

 

 
 

Formand: Finn Danielsen  


