Vedtægter for Rødskebølle Skydebaneforening
§1
Foreningens navn er Rødskebølle Skydebaneforening. Foreningens hjemsted er Svendborg
kommune.
§2
Foreningen er en almennyttig forening og dens formål er at drive og udbygge Rødskebølle
skyttecenter i Svendborg kommune.
Som medlemmer kan optages skytteforeninger, der er medlem af DGI Fyn og andre
almennyttige foreninger, der har skydning som en væsentlig interesse.
Medlemsforeningerne betaler et kontingent, der fastsættes på den ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen kan udelukke en forening, når den finder grund til det. Den udelukkede forening
kan anke udelukkelse til afgørelse på førstkommende generalforsamling. Anke har
opsættende virkning.
Skyttecentrets brugere er hjemmeværnet, andre foreninger, organisationer m.fl. efter
bestyrelsens beslutning.
§3
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, der alle vælges på generalforsamlingen.
Alle bestyrelsesmedlemmer har en funktionstid på 2 år.
Formanden vælges i lige år. Næstformand og kasserer vælges i ulige år. Der vælges
yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen hvert år.
Der vælges 2 suppleanter med en funktionstid på et år hvert år.
Bestyrelsen fordeler opgaverne imellem sig og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, som holdes, når formanden finder det
nødvendigt, eller når blot to medlemmer forlanger det.
Formanden forbereder bestyrelsens møder og indkalder med mindst 8 dages varsel
medlemmerne til disse.
Der tages referat af alle møder
§4
Rødskebølle Skydebaneforenings medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter
med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.
§5
Skydebaneforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i
marts måned og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 4 ugers
varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
Kun fremmødte medlemsforeninger har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Hver medlemsforening har en stemme for hver påbegyndt 25 indberettede medlemmer. Ingen
forening kan have mere end 25% af det samlede antal mulige stemmer.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflerhed (over halvdelen),
dog kræver udelukkelse af en medlemsforening samt ændringer af disse vedtægter 2/3 af de
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afgivne gyldige stemmer for forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke som gyldige
stemmer.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§6
Bestyrelsen fastsætter dagsordenen for den ordinære generalforsamling, der dog skal
indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Orientering om budgettet, herunder udlejningspriser
Fastsættelse af kontingent
Behandling af evt. indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
§7
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det
fornødent eller når mindst 1/4 af medlemsforeningerne stiller skriftligt krav herom med
forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget, og
den skal indkaldes med 2 ugers varsel.
§8
Skydebaneforeningen tegnes af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Ekstraordinære dispositioner som køb og salg af fast ejendom, pantsætning og låneoptagelse
kan dog alene ske med bindende virkning for foreningen efter generalforsamlingens
godkendelse.
§9
Bestyrelsen fastsætter ordensregler for skyttecentret og har ansvaret for skyttecentrets drift.
For at få udleveret nøgler og koder til Skyttecentrets våbenbokse, skal den pågældende være
godkendt i henhold til Justitsministeriets bestemmelser om adgang til
våbenopbevaringssteder.
§ 10
Der tages referat over beslutningerne på bestyrelsesmøderne. Referaterne skal godkendes på
første følgende bestyrelsesmøde. Referaterne gemmes og udgør foreningens protokol.
§ 11
Skydebaneforeningens regnskabsår går fra 1.1 til 31.12.
§ 12
Skydebaneforeningen kan kun opløses, når 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden
følgende ekstraordinære generalforsamlinger med 3 ugers interval stemmer herfor.
Ophører skydebaneforeningen med at eksistere skal den aflevere samtlige fra De Danske
Skytteforeninger og Skydebaneforeningen Danmark modtagne midler og ejendele til
Skydebaneforeningen Danmark. Øvrige midler anvendes efter den opløsende
generalforsamlings bestemmelse.
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Således vedtaget på den stiftende
generalforsamling, Svendborg d. 16. april
1996
Sign. Lars Krumholt, dirigent
Ændret på generalforsamlingen d. 29. marts
2005
Sign. Jørgen Rasmussen, Dirigent
Ændret på generalforsamlingen d. 27. marts
2008
Sign. Dinnes Oksen, Dirigent
Ændret på generalforsamlingen d. 19. marts
2013
Sign. Erik Tolderlund, Dirigent

__________________
Lars Krumholt

__________________
Leif Christensen

Ændret på generalforsamling d. 3. Maj 2001
Sign. Flemming Pedersen, Dirigent

Ændret på generalforsamlingen d. 20. marts
2007
Sign. Dinnes Oksen, Dirigent
Ændret på generalforsamlingen d. 19. marts
2009
Sign. Erik Tolderlund, Dirigent
Ændret på generalforsamlingen d. 21. marts
2017
Sign. Dorrit Møllegaard, Dirigent

______________________
Svend Højmark

___________________
Dorrit Møllegaard

______________________

___________________

Arne Rasmussen

Lars Rehr

__________________
Per Servé.
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