
 

 

VEDTÆGTER FOR  

HSF FALCON 

 

§1. Navn og hjemsted: 

Foreningens navn er HSF FALCON (HISTORISK SKYTTEFORENING FALCON). Foreningens hjemsted er 

HILLERØD kommune, er stiftet 11. januar 2000. Adressen: Hanebjergvej 6, Nr. Herlev 3400 Hillerød.  

§2. Formål: 

Det er foreningens formål at fremme interessen for skydning, herunder historisk pistol og riffelskydning. Og 

anden kulturel virksomhed og dermed arbejde for medlemmernes trivsel. Dette opnås ved at tilbyde 

medlemmerne mulighed for at deltage i trænings- og konkurrenceskydning, samt andre aktiviteter, som fremmer 

et godt foreningsliv. 

§3. Foreningens medlemskab: 

a) Skytteforeningen HSF FALCON er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI Skydning 

Nordsjælland). Hvor skytteforeningen har sin primære skydebane og hjemsted. Foreningen tilslutter sig 

deres vedtægter.  

b) Derudover er Skytteforeningen HSF FALCON også medlem af Sjælland Skytteforbund SSF under Dansk 

Skytte Union (DskyU) og således under Danmarks Idræt - Forbund (DIF) samt underlagt disses love og 

bestemmelser. 

§4. Medlemskab: 

1. Som aktivt medlem kan optages enhver der er fyldt 18 år, der er i stand til at dyrke skydesporten forsvarligt 

og når de vedkender sig nærværende vedtægter. 

 2. Som støttemedlem og passive medlemmer kan alle optages. 

 3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. 

 4. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen skriftlig på førstkommende generalforsamling under pkt. 5 

behandling af indkommende forslag. 

 

 



§5. Bestyrelsen:  

1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består at en formand, kasserer og sekretær, samt fire 

bestyrelsesmedlemmer. Herunder en Formand for Riffel og Pistol- udvalget. 

 2. Formand, tre bestyrelsesmedlemmer, vælges på valg i lige år.  

3. Kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, vælges på ulige år.   

 4. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med sekretær og Riffel-udvalgs formand, Pistol-udvalgs formand, 

revisor, samt suppleanter. 

 5. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktiv medlem. 

§6. Aktivitetsudvalg: 

1. Foreningen har nedsat følgende aktivitetsudvalg med mindst to medlemmer i hvert udvalg: Riffeludvalg og et 

pistoludvalg. Der skal være et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg. 

 2. Bestyrelsen kan efter godkendelse på generalforsamlingen nedsætte nye udvalg, samt nedlægge nuværende 

udvalg. 

 3. Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige ad hoc aktivitetsudvalg. 

§7. Tegningsret: 

Bestyrelsen fastsætter selv deres forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens 

medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen 

tegnes af formanden.  

§8. Våbenpåtegningsret: 

Da foreningen er berettiget til at give våbenoptegning, er foreningen bestyrelse forpligtet til at give orientering 

til PAC (politiets administrative center) eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for medlem, der 

efter bestyrelsens skøn ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. (Skal i øvrigt 

revideres løbende efter gældende lov.) 

§9. Ordinær generalforsamling: 

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned og 

indkaldes/annonceres i lokalavisen eller pr. brev/mail til hvert medlem med angivelse af dagsorden med 14 

dages varsel. 

 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før denne. 

 3. Revideret regnskab samt evt. indkommende forslag kan rekvireres hos formanden 4 dage før 

generalforsamlingen afholdes. 

 4. Der føres til protokol over vedtagne beslutninger. 

 5. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. 

6. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til 

stadfæstelse af udelukkelsen af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivende 

gyldige stemmer, stemmer for forslaget. 

 

 



§10. Dagsorden: 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsen beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse. 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.. 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 

6. Behandling af indkomme forslag. 

7. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor, revisorsuppleanter og medlemmer til stående udvalg i 

henhold til §5. og §6. 

8. Eventuelt. 

§11. Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 

25 % af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær 

generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal varsles i lighed 

med den ordinære generalforsamling. 

§12. Tegning og hæftelse: 

1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasseren. I formandens fravær af næstformanden, dog ved 

køb, salg eller pantsætning af faste ejendom samt optagelse af lån, af den samlede bestyrelse. 

2. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer, hæfter ikke personligt for de af 

foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. 

 3. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over 

kontingentpligten. 

 4. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§13. Formandens ret: 

Formanden har ret til at overvære udvalgsmøder, uden dog at have stemmeret. 

§14. Beslutninger i foreningen: 

Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal, og er beslutningsdygtige, når 2/3 af 

medlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger i 

bestyrelsen kan kun ændres af en generalforsamling. Der skal føres protokol over beslutninger i bestyrelsen. 

§15. Foreningens regnskabsår: 

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab 

for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære 

generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. 

Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære 

generalforsamling. 

 

§16. Kontingent forfald: 

Kontingent for HSF-FALCON er til forfald senest den 1. marts i indeværende år. 

Årets kontingent er fastsat på Generalforsamlingen i februar måned. 



§17. Foreningens opløsning: 

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære 

generalforsamlinger stemmer herfor. 

 2. Ophører foreningen med at eksistere, skal kartotek over registreringspligtige våben videregives til DDS 

NORDSJÆLLAND og SSF/DSU 

 3. Evt. på generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål et eventuelt 

overskud, samt andre aktiver, skal tilfalde. Generalforsamlingen udpeger 2 personer til at forstå afviklingen. 

 

           Godkendt den 4 april 2021. 

 

Dirigent      Formand. 

 

 

Vedtægten rettet 25 Jan 2012, 12 jan 2014, 4 april 2021. 


