Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland
Vedtægter for
Skydebaneforeningen Nordsjælland
(binavn Skydebaneforeningen)

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er
Skydebaneforeningen.

Skydebaneforeningen

Nordsjælland,

herefter

betegnet

Stk. 2. Skydebaneforeningens hjemsted er Hillerød Kommune.
Stk. 3. Skydebaneforeningen er en selvstændig juridisk enhed, organiseret som en forening
med et almennyttigt formål.
Stk. 4. Skydebaneforeningen Nordsjælland er som juridisk enhed identisk med den
hidtidige enhed, DDS Nordsjælland, og fortsætter med det CVR-nummer DDS
Nordsjælland har haft. Skydebaneforeningen Nordsjælland har derfor de aktiver og
passiver, rettigheder og forpligtelser, som DDS Nordsjælland havde, medmindre andet
følger af fusionsaftalen mellem DGI Nordsjælland og DDS Nordsjælland.
§2 Formål
Skydebaneforeningen har til formål at drive og udvikle Hanebjerg Skyttecenter og
Saxegård Skydebane, herefter betegnet Skyttecentrene, til gavn for medlemsforeningerne,
DGI Skydning Nordsjælland og skydning som idræt.
Stk. 2. Skydebaneforeningen har ikke til formål at fremme medlemmernes økonomiske
interesser, og varetager alene sine formål med et almennyttigt sigte. Skydebaneforeningen
skal drive Skyttecentrene så der sikres en forretningsmæssig drift.
Stk. 3. Skyttecentrene skal ved tilrettelæggelsen af sin drift primært tage hensyn til
medlemmernes interesse og brug. Endvidere skal Skyttecentrene drives så det fremmer
andre interesser inden for skydeidrætten og hermed beslægtede formål, ligesom
Skyttecentrene kan have andre indtægtsgivende aktiviteter.
Stk. 4. I forbindelse med driften af Skyttecentrene kan der også drives cafeteria, sælges
varer og udlejes rekvisitter til brug ved skydeaktiviteter samt foretages udlejning af
faciliteter.
Stk. 5. Skydebaneforeningen kan ikke give våbenpåtegning.
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§3 Medlemsforhold
Skydebaneforeningen Nordsjælland er medlem af Skydebaneforeningen Danmark
Medlemmer af DGI Skydning Nordsjælland pr. 1. januar 2014 er selvskrevne medlemmer
af Skydebaneforeningen Nordsjælland.
Stk. 2. Som medlem kan skytteforeninger og foreninger med skydning som formål og som
er hjemmehørende inden for det geografiske område, som DGI Nordsjælland omfatter,
optages efter godkendelse af Skydebaneforeningens bestyrelse.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske med en måneds varsel og skal ske skriftligt til bestyrelsen. Den
udtrædende medlemsforening har ikke krav på andel af Skydebaneforeningens formue
eller udbytte heraf.
Stk. 4. Medlemsforeninger kan udelukkes midlertidigt (karantæne) eller ekskluderes, hvis
vedkommende forening/foreningens skytter handler til skade for Skydebaneforeningen,
ikke
overholder
regelsæt,
instrukser
og
miljøgodkendelsen,
eller
hvis
foreningen(/skytten) ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
Stk. 5. Beslutningen om udelukkelse eller eksklusion træffes af bestyrelsen. Inden
bestyrelsen træffer denne afgørelse, skal den pågældende forening høres i sagen.
Stk. 6. Afgørelsen skal meddeles foreningen skriftligt og skal være begrundet. I
eksklusionssager
meddeles
også
om
adgangen
til
forelæggelse
på
repræsentantskabsmødet, jf. stk. 7.
Stk. 7. Beslutning om at ekskludere en medlemsforening kan af den pågældende forening
kræves prøvet på det førstkommende repræsentantskabsmøde. Anmodning herom skal
fremsættes senest fire uger efter eksklusionen er meddelt. Anmodning om behandling på
repræsentantskabsmødet har ikke opsættende virkning, medmindre bestyrelsen beslutter
andet.
§4 Repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabsmødet er den højeste myndighed i foreningen. Der afholdes hvert år
inden udgangen af april ordinært repræsentantskabsmøde. Der skal indkaldes til dette
senest fem uger inden via e-mail til medlemsforeningerne og ved opslag på
Skydebaneforeningens hjemmeside.
Stk. 2. Enhver forening, der er medlem, kan deltage i repræsentantskabsmødet med 2
repræsentanter.
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Stk. 3. Alle fremmødte efter stk. 2 og bestyrelsen har stemmeret og taleret. Der kan ikke
stemmes i henhold til fuldmagt. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset
antal fremmødte.
Stk. 4. Alle beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, medmindre vedtægterne
bestemmer noget andet. Dog kræves 2/3 flertal af afgivne gyldige stemmer for ændring af
disse vedtægter. Blanke stemmer regnes ikke som gyldige stemmer.
Stk. 5. Skriftlig afstemning afholdes efter dirigentens beslutning, eller hvis mindst en
repræsentant fremsætter ønske herom.
Stk. 6. Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være indsendt til
formanden senest tre uger før mødets afholdelse.
Stk. 7. Dagsorden og hertil hørende materiale udsendes via e-mail til de tilmeldte
medlemsforeninger senest to uger før mødet og offentliggøres på Skydebaneforeningens
hjemmeside.
Stk. 8. Dagsorden for mødet skal mindst omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens aflæggelse af beretning
Godkendelse af årsrapport (regnskab)
Fremlæggelse af budget
Behandling af indkomne forslag
Præsentation af bestyrelsesmedlem udpeget af DGI Nordsjællands skydeudvalg
(hvert andet år, 1 i lige år)
8. Valg af:
a. Formand (hvert andet år; lige år)
b. Bestyrelsesmedlemmer (hvert andet år; 1 i lige år, 2 i ulige år)
c. Kritisk revisor (ulige år)
d. Kritisk revisor for 1 år (hvert år)
e. Suppleant til bestyrelsen (hvert år)
9. Eventuelt
Stk. 9. Dirigenten sørger for udarbejdelse af referat, der som minimum indeholder trufne
beslutninger og foretagne valg. Referatet offentliggøres på Skydebaneforeningens
hjemmeside, samt udsendes som mail til alle medlemsforeninger. Referatet underskrives
tillige af dirigenten.
§5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes, når et flertal i bestyrelsen finder
anledning til det. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes, hvis mindst 1/3
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af medlemsforeningerne skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af
emne.
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder med angivelse af dagsorden til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde senest to uger efter der er fremsat krav herom. Afholdelse skal
ske senest én måned efter der er fremsat krav herom.
Stk. 3. Reglerne for ordinært repræsentantskabsmøde, som angivet i § 4, anvendes med de
fornødne afvigelser.
§6 Bestyrelsen
Skydebaneforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med fornøden opgavefordeling og fastsætter selv
forretningsorden. I denne beskrives regler for bestyrelsens virke, idet bestyrelsesarbejdet
bygger på, at alle større og væsentlige beslutninger er behandlet af bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen varetager Skydebaneforeningens daglige ledelse, drift og vedligehold.
Bestyrelsen fastsætter Skydebaneforeningens budget, økonomiske retningslinjer,
prispolitik og regelsæt for brug af Skyttecentrene. Bestyrelsen kan ansætte personale eller
indgå aftaler om ekstern bistand. Bestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt.
Stk. 4. Aftaleindgåelse over kr. 100.000 skal behandles på bestyrelsesmøde og skal
vedtages ved min. 4 stemmer i bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående
opgaver, herunder selvstændige forretningsudvalg for Hanebjerg Skyttecenter og
Saxegaard Skydebaneanlæg.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger
træffes ved simpelt flertal. Bortset fra aftaleindgåelse efter stk. 4.
Stk. 7. Valgperioden for formanden, de øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer samt den ene
kritiske revisor er to år:
•
•
•
•

I lige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem.
I lige år udpeger DGI Nordsjællands skydeudvalg ligeledes et bestyrelsesmedlem,
der præsenteres på repræsentantskabsmødet inden det ordinære valg.
I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer samt en kritisk revisor.
Den anden kritiske revisor og suppleant til bestyrelsen er på valg hvert år.

Stk. 8. Valgbar til bestyrelsen er medlemsforeningers medlemmer over 18 år. Formanden
for bestyrelsen kan ikke samtidig være formand for skydeudvalget under DGI
Nordsjælland.
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§7 Drift af skyttecentrene
Skyttecentrene skal drives efter bestyrelsens bestemmelser, jf. § 6, stk. 3, samt i
overensstemmelse med gældende lovgivning og meddelte beslutninger fra offentlige
myndigheder.
Stk. 2. En skyttes/besøgendes overtrædelse af Politiets "Instruks for banens brug",
Miljøgodkendelsen, Sikkerhedsbestemmelserne, Forsikringsbetingelserne, Ordensreglerne eller ved skyttens utryghedsskabende, aggressive, chikanøse og/eller
ukammeratlige adfærd, ved fremsættelse af trusler, udøvelse af vold eller handlinger, der
er til skade for Skydebaneforeningen Nordsjælland og/eller skydesporten, vil medføre
øjeblikkelig bortvisning af skytten/den besøgende fra skyttecentret.
Stk. 3. På førstkommende bestyrelsesmøde efter bortvisningen skal bestyrelsen tage
beslutning om enten frafald af bortvisning eller meddelelse af karantæne. Til brug for
behandlingen skal bestyrelsen have en skriftlig redegørelse fra den, der har givet
bortvisningen. Skytten skal ligeledes tilbydes at fremsende en skriftlig redegørelse. Ved
beslutning om karantæne, skal bestyrelsen tage stilling til om den er tidsbegrænset eller
tidsubestemt. Skytten/den besøgende kan efterfølgende skriftligt klage til bestyrelsen, der
skal behandle klagen på næstkommende bestyrelsesmøde.
Stk. 4. Sker en forseelse af den art, der er beskrevet i stk. 2, uden for skyttecentrenes
område, kan spørgsmål om karantæne indbringes for bestyrelsen af et bestyrelsesmedlem
eller en medlemsforening. Spørgsmålet om karantæne tages op på førstkommende
bestyrelsesmøde efter at bestyrelsen har modtaget en skriftlig begrundelse og skytten har
haft minimum 14 dage til at fremsende en skriftlig redegørelse. Bestyrelsens behandling
følger herudover proceduren i stk. 3.
Stk. 5. I tilfælde, hvor bestyrelsen tildeler karantæne efter stk. 3 eller stk. 4. og den
pågældende skytte har begået forseelsen i sin egenskab af repræsentant for en
medlemsforening (fx formand, stævneleder eller skydeleder), skal bestyrelsen samtidig
tage stilling til eventuelle sanktioner over for medlemsforeningen, jf. § 3, stk. 4.
§8 Hæftelse
Skydebaneforeningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser. Bestyrelsens enkelte
medlemmer, medlemsforeningerne og medlemmerne heraf hæfter ikke.
Stk. 2. Skydebaneforeningens medlemsforeninger har ikke krav på nogen del af
foreningens formue eller udbytte af nogen art.
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§9 Tegningsret
Skydebaneforeningen tegnes af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning, samt ved optagelse af lån tegnes
foreningen af den samlede bestyrelse.
§10 Regnskab og revision
Skydebaneforeningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årsrapport (regnskab), som revideres af de af
repræsentantskabsmødets valgte kritiske revisorer, der forsyner årsrapporten med
påtegning. (Repræsentantskabet godkender regnskabet).
§11 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer foretages på repræsentantskabsmødet. Der kræves et flertal på 2/3 af
de afgivne gyldige stemmer. Blanke stemmer er ugyldige.
§12 Opløsning
Skydebaneforeningen kan opløses ved beslutning på to på hinanden følgende
repræsentantskabsmøder. Der skal være mindst seks uger mellem de to
repræsentantskabsmøder. Der kræves et flertal på 2/3 af de afgivne gyldige stemmer på
første møde og simpelt flertal på andet møde for at opløsningen kan vedtages.
Stk. 2. Det afsluttende repræsentantskabsmøde bestemmer hvilket almennyttigt formål
Skydebaneforeningens formue skal anvendes til. Dette skal ligge så tæt som muligt på
Skydebaneforeningens formål og geografiske område. Medlemsforeningerne har ikke krav
på andel i Skydebaneforeningens formue ved opløsning.
Stk. 3. Det afsluttende repræsentantskabsmøde udpeger en til tre likvidatorer, som
forestår opløsningen af Skydebaneforeningen.

Vedtagelser og ændringer
Vedtaget på repræsentantskabsmødet 16. juni 2021.
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