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Vedtægter for Rødovre Skytteforening 
 

 

 
Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20 marts 1953 til ikrafttræden den 
1. april samme år. 
 
Vedtægterne er revideret på generalforsamlingerne den 7. april 1965, den 14. april 1971,  
den 24. april 1973, den 23. april 1974, den 11. april 1988, den 23. april 1990, den 17. april 1997,  
den 24. april 2006, den 21. april 2008, den 20. april 2009, den 19. april 2010, den 11. april 2011,  
den 14. april 2014, den 19. april 2017, den 18. april 2018 
 
 
§ 1. Foreningens navn er Rødovre Skytteforening. Foreningen er hjemmehørende i Rødovre 

Kommune og er medlem af Danmarks Idræts Forbund, Dansk Skytte Union og DGI-Skydning. 
 
§ 2. Foreningens formål er at virke for pistol- , Air-Soft- og riffelskydningens sportslige udbredelse. 
 
§ 3. § 1, 2 og 3 kan kun ændres, dersom mindst 80 % af de fremmødte på en lovlig indkaldt 

generalforsamling stemmer for. 
 
§4 Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, der skønnes egnet efter udløbet af den af 

bestyrelsen fastsatte prøveperiode (Prøvemedlem), og klubben har modtaget den godkendte 
SKV-6. 

 
 Indmeldelse (Prøvemedlem) skal både udfylde SKV-6 og indmeldelsesblanket (Månedskort / 

Kontingent). For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre 
eller værge. Ved indmeldelse udleveres medlemskort, der skal forevises på forlangende. 

 
§4a Medlemmer der er over 15 år, skal ved indmeldelsen (prøvemedlem) udfylde en SKV-6 

(ansøgning om vandelsgodkendelse). Den skal indsendes til fornyelse umiddelbart inden 5 år 
fra Politiets godkendelse.  
 

§4b Medlemmer der ønsker at benytte de af foreningens våben der er omfattet af våbenloven, skal 
for hvert udlån og aflevering af det pågældende våben, registreres med personoplysninger i den 
ved kassevagten værende håndbog. 
 

§4c Medlemmer der har eget våben med tilhørende ”Våbenlegitimation”, skal overholde det årlige 
våbeneftersyn, der foregår inden for en periode på tre måneder, hvor tidspunktet fastsættes af 
bestyrelsen. Undlader medlemmet at fremvise våbenet i denne periode, kan bestyrelsen 
vurdere medlemmets egnethed til at være medlem af foreningen, og vil efterfølgende oplyse 
medlemmet om, at misligholdelsen vil medføre en anmodning til Politiet om, at inddrage 
medlemmets ”Våbenlegitimation”. 
 

§ 5. Foreningens daglige ledelse, bestyrelsen, vælges på generalforsamlingen og består af en 
formand, en kasserer, formand for Pistolafdelingen, formand for Riffelafdelingen, formand for 
Ungdomsafdelingen og formand for Air-Softafdelingen samt 3 menige medlemmer. 

 
 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, leder de daglige forretninger og tegner foreningen 

udadtil. Bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når mindst fem medlemmer er til stede. 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. 

 
 Bestyrelsen og de enkelte afdelinger kan efter behov nedsætte udvalg og udpege personer 

dertil. 
 
 Bestyrelsen godkender de kassevagter, der er ansvarlige for at sikre en korrekt kassevagt efter 

de retningslinjer der er beskrevet i den udleverede ”RS-Kasseinstruks” og DGI’s 
Sikkerhedsbestemmelser for skydning. 
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 Når foreningen optræder som dataansvarlig i forbindelse med persondata, så påhviler det 
formanden, at foretage de tilstrækkelige organisatoriske og sikkerhedsmæssige 
foranstaltninger, således at både foreningen og de registrerede data beskyttes. 

 
 Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der ved generalforsamlingen er fyldt 18 år og 

indenfor de seneste 6 måneder har haft regelmæssigt fremmøde i foreningen jf. SKV 
bestemmelserne.  
 
Bestyrelsen kan konstituere sig selv frem til den efterfølgende generalforsamling når et 
bestyrelsesmedlem, kasserer eller afdelingsformand udtræder af bestyrelsen i valgperioden, 
medlemmerne skal orienteres om bestyrelsens beslutning ved opslag i klubben og på e-mail. 

 
§ 6. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes 

hvert år i april, og den skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.  
Stemmeret har alle medlemmer, der ved generalforsamlingen er fyldt 16 år. Alle medlemmer 
har taleret. 
 
En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal, uanset 
det fremmødte antal. Dette gælder også vedtægtsændringer. (se dog §§ 3, 16) 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. 

 
 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

1) Valg af dirigent. 
2) Formandens beretning. 
3) Afdelingernes beretninger. 

a) Pistolafdelingen. 
b) Riffelafdelingen. 
c) Ungdomsafdelingen. 
d)  Air-Softafdelingen. 

4) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
a) Fastsættelse af kontingent. 

5) Behandling af indkomne forslag. 
6) Valg til bestyrelse: 

a) Formand – ( ulige år )  
b) Kasserer – ( lige år )  
c) Formand for Pistolafdelingen ( ulige år )  
d) Formand for Riffelafdelingen ( lige år )  
e) Formand for Ungdomsafdelingen ( ulige år )  
f) Formand for Air-Softafdelingen ( lige år ) 
g) 2 menige medlemmer ( lige år ) 
h) 1 menigt medlem ( ulige år ) 
 

7) Valg af revisor 
a) 1 revisor.  

8) Valg af revisorsuppleant. 
a) 1 revisorsuppleant. 

9) Eventuelt. 
 
 Alle valg er for 2 år. Revisor og revisor suppleant er for 1 år. 
 
 Hvis generalforsamlingen ikke kan vælge de fornødne medlemmer til bestyrelsen kan den 

valgte bestyrelse konstituere de manglende i løbet af sæsonen. Generalforsamlingen skal dog 
sikre at bestyrelsen består af mindst formand, kasserer og 3 yderligere bestyrelsesmedlemmer. 

 
 Valg af bestyrelse skal foregå skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det. 
 
§7 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når formanden og tre bestyrelsesmedlemmer 

eller 33 % af samtlige stemmeberettigede medlemmer kræver det. 
 Krav herom må da tilstilles formanden skriftligt, og med samtlige opfordredes underskrift, og det 

påhviler da formanden at foretage indkaldelse i løbet af en måned. 
 
§8. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.  

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 
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Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden, dog senest 14 dage efter 
udsendelse. Kontingentet betales kun elektronisk til foreningens bankkonto. Betales 
kontingentet ikke til tiden kan medlemmet betragtes som udmeldt og kan kun optages mod 
indbetaling af nyt indskud.  
 
Medlem med våbenpåtegning der ikke betaler kontingent rettidigt, vil blive anmeldt til Politiet, for 
inddragelse af våbenpåtegning. 

 
 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af 

kontingentperioden. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske 
mellemværender med foreningen afvikles. 

 

§ 9. På skydebanen skal medlemmerne rette sig efter de af bestyrelsen og afdelingerne givne 
anvisninger. 

 
 Et medlem, der nægter at rette sig efter ovenstående eller på anden måde viser usportslig 

optræden, kan idømmes karantæne eller i særlige tilfælde ekskluderes.  
 Karantæne idømmes af afdelingerne og forelægges umiddelbart for bestyrelsen, der træffer 

endelig afgørelse senest 1 måned efter. 
 

Ekskludering kan kun finde sted på et bestyrelsesmøde, hvor et flertal stemmer for. Et 
ekskluderet medlem kan fordre sin sag genoptaget ved den førstkommende generalforsamling, 
hvis afgørelse er definitiv. 

 
§ 10. Foreningens forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres af den af 

bestyrelsen udpegede. 
 
§ 11 En sag, der har fundet sin afgørelse på den lovlige generalforsamling, kan ikke igen indankes 

før næste lovligt indkaldte generalforsamling. 
 
§ 12. Foreningens midler beror hos kassereren, der har pligt til at indsætte beløb over kr. 2.500,- på 

giro eller bankkonto. 
 
§ 13. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren skal inden den 1. marts afgive 

regnskabet for det foregående år til revisoren.  
 
 Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet 

med både revisorens påtegning og underskrift af kasserer og revisor. 
 
 Regnskabet udarbejdes som en pengestrømsopgørelse for at vise foreningens pengestrømme, 

også kaldet cash flow, der har fundet sted i årets løb.  
 

 Regnskabet skal indeholde regnskabsårets pengestrømme og balance. Derudover skal likvider 
primo, forskydninger i perioden og likvider ultimo vises. Foreningens regnskab føres på det af 
bestyrelsens vedtagne regnskabsprogram.  
 
Regnskabet skal tilgå medlemmerne senest med indkaldelsen til generalforsamlingen jf. §6. 

 
§ 14. Bestyrelsen skal sørge for at foreningens materiel holdes i god stand, og at det er tyveri- og 

brandforsikret. 
 
§ 15. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at 

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

 
§ 16. Foreningen kan kun ophæves såfremt 80 % af medlemmerne stemmer herfor. Foreningens 

midler tilfalder i så fald velgørende formål. 
 


