
 
 

Vedtægter for 
 

Københavns Skytte Forbund 
Navn og hjemsted 

§ 1 
Københavns Skytte forbund er oprettet 28. maj 1923 og har hjemsted i Københavns Kommune. 
Københavns Skytteforbund er medlem af Dansk Skytte Union og er derigennem medlem af 
Danmarks Idræts-Forbund. 
 

Formål 

§ 2 
Forbundets formål er at udbrede kendskab til og udvikle færdighed i skydning som idræt. 
Formålet søges bl.a. opnået ved at samle foreninger og skytter, arrangere mesterskaber og 
konkurrencer samt tilbyde uddannelse inden for idræts- og foreningslivet, og i øvrigt at varetage 
foreningernes interesser. 
 

Medlemmer 

§ 3 
Forbundet optager foreninger hjemmehørende i København og Frederiksberg samt Københavns 
Amts kommuner og påser, at Dansk Skytte Unions og Danmarks Idræts-Forbunds love, vedtægter 
og bestemmelser bliver overholdt. 
 

Optagelse 

§ 4 
Begæring om optagelse i forbundet indsendes til dettes formand ledsaget af:  

Foreningens vedtægter. 
Formandens og kassererens navne og adresser samt eventuelt telefonnumre og 
email adresser. 
Øvrige bestyrelsesmedlemmers navne og adresser samt foreningsfunktioner. 
Foreningens officielle adresse. 
Angivelse af medlemstallet 
Adresse på den/de skydebane(r), hvor foreningen dyrker skydning. 

Forbundsstyrelsen afgør foreløbigt, om optagelse kan ske og meddeler foreningen dette. 
Ved optagelse betaler foreningen et indskud, hvis størrelse fastsættes af forbundet. 
Så snart foreningen i bekræftende fald har betalt sit indskud, betragtes den som medlem indtil 
forbundets næste ordinære generalforsamling, hvor forbundsstyrelsens foreløbige afgørelse skal 
forelægges til godkendelse.  
 

Udmeldelse 

§ 5 
En forenings udmeldelse af forbundet kan kun ske skriftligt til udgangen af et regnskabsår, jf. § 12. 
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Eksklusion 

§ 6 
Hvis en forening ikke har betalt kontingent inden førstkommende ordinære generalforsamling uden 
skriftlig accept fra formand/kasserer eller undlader at indsende deres medlemsregistrering til 
Danmarks Idræts-Forbund, kan foreningen ekskluderes af forbundsstyrelsen. Foreningen har dog 
ret til at få prøvet eksklusionen på førstkommende generalforsamling. 
Endvidere behandler styrelsen indberetninger om overtrædelse af gældende love, vedtægter og 
bestemmelser og kan idømme en forening eller et medlem i en af foreningerne disciplinær straf evt. 
eksklusion. Afgørelsen kan dog indankes for Dansk Skytte Unions amatør- og ordensudvalg. 

 

Generalforsamlingen og dens delegerede 

§ 7 
Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighed og består af:  

Forbundets styrelse samt 
2 stemmeberettigede fra hver forening med indtil 25 aktive medlemmer. 
3 stemmeberettigede fra hver forening med 26 til 50 aktive medlemmer. 
4 stemmeberettigede fra hver forening med 51 til 100 aktive medlemmer. 
5 stemmeberettigede fra hver forening med over 100 aktive medlemmer. 

Opgørelse vedr. aktive medlemmer kommer fra medlemsregistrering til DIF (Danmarks Idræts 
Forbund) 
Ethvert medlem af foreningerne under Københavns Skytte Forbund har ret til at deltage i 
generalforsamlingen, dog uden stemmeret. 

 

Generalforsamlingens afholdelse 

§ 8 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, således at den afvikles inden Dansk 
Skytte Unions ordinære repræsentantskabsmøde. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal - fuldt udarbejdet og motiveret - være forbundets formand i hænde senest 
15. december året før. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent. 
2. Optælling af stemmeberettigede. 
3. Optagelse af nye foreninger, og tildeling af stemmeret. 
4. Formandens beretning. 
5. Det reviderede regnskab fremlægges. 
6. Fastsættelse af kontingent og gebyr. 
7. Behandling af indkomne forslag. 
8. Valg af formand /næstformand /kasserer, formand vælges i ulige år, næstformand og 

kasserer i lige år.   
9. Valg af medlemmer til forbundets styrelse: 3 medlemmer i lige år / 2 medlemmer i ulige år. 
10. Valg af 1 suppleant. 
11. Valg af 1 revisor (valg for 1 år ad gangen).     
12. Valg af 1 revisorsuppleant (valg for 1 år ad gangen). 
13. Valg af repræsentanter samt suppleanter til Unionens repræsentantskabsmøde. *)   
14. Eventuelt. 

*)  De styrelsesmedlemmer samt suppleanter, der ønsker at deltage i Unionens 
repræsentantskabsmøde er efter disse love repræsentanter. Ønske om deltagelse skal meddeles 
på forbundets generalforsamling. 
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Generalforsamlingens indkaldelse 

§ 9 
Generalforsamlingen kan være ordinær eller ekstraordinær og er beslutningsdygtig uanset det 
fremmødte antal. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages 
varsel. Det skal af dagsordenen tydeligt fremgå, hvilke sager og eventuelle forslag, der vil komme til 
behandling. Samtlige sager afgøres, når intet andet er bestemt i disse vedtægter, ved simpelt 
flertal. Skriftlig afstemning afholdes såfremt mindst 1/10 af de stemmeberettigede forlanger det. 
Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig for så vidt angår dagsordenen og de eventuelt 
stillede ændringsforslag. 
 

Ekstraordinær generalforsamling 

§ 10 
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når enten styrelsen finder anledning dertil, 
eller når mindst 5 foreninger begærer det. Anmodning herom skal være ledsaget af en udførlig 
motiveret angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 1 
måned efter modtagelsen af begæringen og med mindst 8 dages varsel. 
 

Forbundets ledelse 

§ 11 
Forbundet ledes af en styrelse med ansvar overfor generalforsamlingen. Styrelsen består af en 
formand, næstformand og kasserer samt 5 medlemmer og 1 suppleant, der alle vælges på 
generalforsamlingen.  
Valgene gælder for 2 år, suppleanten dog kun for 1 år. 
Hvert år er 2 henholdsvis 3 af styrelsens medlemmer og suppleanten på valg. Udover formand, 
næstformand og kasserer konstituerer styrelsen sig selv – herunder udpeges repræsentant til 
KSC’s brugerbestyrelse.  
 

Regnskab og økonomi 

§ 12 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 
Regnskabet skal overgives til revisorerne 14 dage før den ordinære generalforsamling afholdes, 
dog senest den 25. januar. Kontingentet fastsættes på ordinære generalforsamling og skal være 
indbetalt til forbundets kasserer inden 1. august. 
Strafgebyr for ikke rettidig betaling af kontingent fastsættes på generalforsamlingen. 
 
 

Tegning 

§ 13 
Forbundet tegnes af formanden og kassereren i fællesskab, og forbundets midler anvendes efter 
styrelsens bestemmelse.  

 

Hæftelse 

§ 14 
Foreningerne, foreningernes medlemmer og forbundsstyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt 
for Forbundets forpligtigelser. Forbundets formue hæfter alene herfor. Forbundet hæfter ikke for 
foreningernes forpligtigelser. 
Foreningerne har ikke krav på andel i forbundets formue. 
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Ændring af vedtægter mm. 

§ 15 
Ændringer af disse vedtægter kan kun finde sted, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede på en 
generalforsamling stemmer herfor. 
I tilfælde hvor intet nærmere er fastsat i forbundets vedtægter, er bestemmelserne i Dansk Skytte 
Unions og Danmarks Idræts-Forbunds love gældende for forbundet. 
 
 

Opløsning 

§ 16 
Forbundet kan opløses, hvis 2/3 af forbundets stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på 
en generalforsamling.  
I tilfælde af opløsning af forbundet skal forbundets midler afgives til almennyttige formål efter 
generalforsamlingens bestemmelse. 
 
Ovenstående vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 23. februar 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bent Johansen   Jens Peter Slotmann 
Dirigent    Formand 
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