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Vedtægter for Ganløse Skytteforening,  
22. kreds. Anno 2021 

 
§1 Navn og Hjemsted 
1) Foreningens navn er Ganløse Skytteforening, 22. kreds 
2) Foreningens hjemsted er Ganløse, Egedal kommune 
Foreningen er stiftet den 24. juni 1872. 

 
§2 Formål 
Det er forenings formål at fremme interessen for idrætslig virksomhed, samt at 
varetage medlemmernes interesse ved at medvirke til at fremskaffe de bedst 
mulige betingelser for udøvelse heraf. 

 
§3 Organisation 
Foreningen er medlem af DGI (tidligere: De Danske Skytteforeninger), og DGI 
Nordsjælland (lokalforening af DGI) og tilslutter sig deres vedtægter, herudover 
kan foreningen tilslutte sig andre forbund m.v. 

 
§4 Medlemmer 
1) Som aktivt medlem kan optages børn og voksne, når de vedkender 

sig nærværende vedtægter. 
2) Som støttemedlem og passive medlemmer kan enhver optages. 
3) Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der er grund hertil. 
4) Det udelukkede medlem kan anke kendelsen skriftlig som forslag på 

førstkommende generalforsamling. 
 
§5 Ledelse 
1) Foreningen ledes af en bestyrelse, der består som minimum af formand, 

næstformand, kasserer og sekretær, samt yderligere 1-4 
bestyrelsesmedlemmer. 

2) Formand, kasserer og 4 til 6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, 
vælges på foreningens ordinære generalforsamling. 

3) Alle vælges for 2 år, suppleanter dog kun for 1 år, og på hver 
generalforsamling afgår skiftevis halvdeles af bestyrelsen. 

4) Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med næstformand og sekretær. 
5) Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år. 

 
§6 Udvalg 
1) Foreningen har nedsat udvalg i følgende idrætsaktiviteter - geværskydning, 
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pistolskydning. 
2) Bestyrelsen kan efter godkendelse på generalforsamlingen nedsætte nye 

udvalg samt nedlægge nuværende udvalg. 
3) Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige ad hoc aktivitetsudvalg. 
4) Valgene sker i henhold til §5, §7og §11 

 
§7 Bestyrelsens Forretningsorden 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 
§8 Hæftelse 
1) Foreningsmedlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer, hæfter 

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

2) Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for 
foreningen udover kontingentpligten. 

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

 
§9 Våbenpåtegning 
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse 
forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde 
påtegningen over for et 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) 
 
§10 Generalforsamling 
1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i 

oktober måned og indkaldes med angivelse af dagsorden med 3 ugers varsel. 
2) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 14 dage før. 
3) Revideret regnskab samt evt. indkomne forslag kan rekvireres hos formanden, 

8 dage før generalforsamlingen. 
4) Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 14 år og ikke er i kontingent 

restance, samt forældre/værge for medlemmer under 14 år, med en stemme 
pr. medlem. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. 

5) Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 
6) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
7) På generalforsamlingen afgøres alle sager med stemmeflertal (over 

halvdelen), dog kræves til stadfæstelse af udelukkelse af et medlem, samt til 
ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, 
stemmer for forslaget. 
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§11 Aktivitetsmøde 
1) Alle godkendte aktiviteter afholder et årligt aktivitetsmøde, der skal være 

afholdt inden foreningens ordinære forsamling. 
 
§12 Dagsorden 
1) På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 

 
1. Valg af dirigent og referent. 
2. Valg af 2 stemmetællere. 
3. Aflæggelse af beretning. 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab, til godkendelse. 
5. Behandling af indkommende forslag. 
6. Fremlæggelse af budget. 
7. Fastsættelse af kontingent. 
8. Valg 

1. Valg af bestyrelse i henhold til §5. 
2. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 år). 
3. Valg af 2 revisorer, samt valg af 1 revisor suppleant (1 år). 

9. Valg af fanebærer (1 år). 
10. Eventuelt 

 
§13 Ekstraordinær Generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder 
det fornødent, eller når mindst 25% af foreningens aktive medlemmer stiller 
skrifteligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær 
generalforsamling skal afholdes senest 8 uger efter at kravet herom er 
modtaget, og den skal varsles i lighed med den ordinære generalforsamling. 

 
§14 Tegning 
1) Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et 

yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ 
pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

2) Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering 
af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over 
foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, 
samt indgå aftale herom. 

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

 
§15 Udvalgsmøder 
Bestyrelsen har ret til at overvære udvalgsmøder, uden dog af have stemmeret, 
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