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Vedtægter  

for  

Skytteforeningen Pilen af 1927 

§1 

 

Foreningens navn er Skytteforeningen Pilen af 1927. stiftet den 11. september 1927. 

Hjemsted er Tårnby Kommune 

§ 2 

Foreningens formål er at drive og fremme interessen for skydning 

§ 3. 

Foreningen er tilsluttet DGI Storkøbenhavn og hermed underlagt denne organisations vedtægter. 

Derudover er foreningen tilsluttet DSF (Dansk Sportskytte forbund). 

§ 4. 

1. Medlemmer skal have dansk statsborgerskab. Personer der ikke har dansk statsborgerskab. Kan 

dog optages i foreningen, når vedkommende er tilmeldt folkeregistret med fast bopæl i Danmark. 

2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan 

anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

3. Medlemmer optages efter ansøgning, der skal godkendes af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

En ansøgning om medlemskab kan afvises, hvis de angivne referencer ikke findes tilstrækkelige. 

 

4. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning. Er foreningens bestyrelse forpligtet til at 

give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der 

efter bestyrelsen skøn, af hvilken som helst årsag ikke længere bør være indehaver af en meddelt 

tilladelse til våben. 

5. Alle med medlemmer med privatejede våben, skal minimum skyde en gang i kvartalet på en af 

foreningens skydedage, Bestyrelsen kan efter skøn dispenser. 

Hvert år, seneste i oktober, skal privatejede våben og våbenpåtegninger fremvises og registres af et 

af bestyrelsens medlemmer. Hvis dette ikke opfyldes, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give 

orientering til plitiet. Eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, der 

efter bestyrelsens skøn ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.  

ør der kan erhverves våbenpåtegning skal skytten være aktiv medlem i minimum 2. år (for 

riffelskytter 1 år). Pistolskytter kan dog efter minimum 1 års medlemskab ansøge bestyrelsen om 

tilladelse til at erhverve et forenings ejet våben. 

Bestyrelsen kan eksludere et hvert medlem. Hvis hele forhold skønnes at være uheldigt for 

samarbejdet i foreningen eller for foreningens anseelse såvel indadtil som udadtil. 
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§ 5 

1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af indtil 9 medlemmer. 

Formand, næstformand, kasserer, 5 bestyrelsesmedlemmer samt 1 ungdomsrepræsentant der kan 

udpeges af bestyrelsen. 

Ud over bestyrelsen vælges 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

2. Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor vælges i lige årstal. 

Næstformand, kasserer, 3 repræsentanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant og en fanebærer vælges i 

ulige årstal. 

3. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år og har været medlem af skytteforeningen ”Pilen af 

1927” i mindst et år. 

 

6 § 

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 

§ 7 

1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for 

foreningen indgående forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive 

formue. 

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover 

kontingentforpligtelsen. 

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

nogen art. 

4. Betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse 

5. Kontingentrestance udover 3 måneder medfører automatisk fortabelse af medlemskab. 

6. Æresmedlemmer i ”Pilen af 1927”. Bestyrelsen vurderer og udnævner æresmedlemmer, som 

derefter bliver fremlagt som forslag på generalforsamling. 

7. *) Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyses elektronisk postadresse /E-mail til ”Pilen af 1927”. 

Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage beskeder / 

informationer fra ”Pilen af 1927”. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet 

straks give ”Pilen af 1927” besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, 

bærer medlemmet selv ansvaret for at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet. 

8. *) Når foreningen har registret en e-mail adresse på et medlem, er ”Pilen af 1927” berettet til 

at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder 

bla. Indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, klubblad og varslinger m.v. 

9.  *) Bestyrelsen kan i al korrespondance, både pr. post eller mail, henvise til at eventuelle bilag 

(regnskaber, forslag. Etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside. Nævnte bilag anses 

derved at være indeholdt i forsendelsen. 
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§ 8 

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned. 

2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage 

før. 

3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 18 år, samt har været medlem af 

skytteforeningen ”Pilen af 1927” i mindst et år og ikke er i kontingent restance, har 

stemmeret. 

4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindel stemmeflertal (over halvdelen). 

Dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter min 2/3 af de 

afgivne stemmer. 

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. 

§ 9 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af beretning. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

4. Behandling af forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af: 

a: Formand 

b: Bestyrelsesmedlemmer. 

c. Suppleanter. 

d. Revisor 

e. Fanebærer 

g. Eventuelt 

§ 10 

1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, 

eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer som har stemmeret se § 8 stk. 3 stiller krav herom 

med forslag til dagsorden. De medlemmer som har underskrevet skal møde på den ekstraordinære 

generalforsamling. 

Dog kan der skriftligt meldes fra 

2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og 

den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 

§ 11 

Foreningen tegnes med underskrift af formanden, dog ved køb, slag eller pantsætning af fast ejendom 

samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. 
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§ 12 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 13 

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. 

§ 14 

Der føres protokol over vedtagne beslutninger, Protokollen underskrives af bestyrelsen – senest ved 

næste møde 

§ 15 

Foreningens regnskab fremlægges i revideret stand på de ordinære generalforsamlinger. 

§ 16 

1. Foreningens kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstra –ordinære 

generalforsamlinger stemmer herfor /-se indkaldelse § 10). 

2. Hvis der træffes beslutning om opløsning eller udmelding af *) DGI, ska der samtidig træffes 

bestemmelse om, hvorledes opløsningen eller udmeldingen gennemføres. 

Herunder skal der udpeges personer med bemyndigelse til at forestå opløsningen. 

Formuen skal herunder salgssummen af fast ejendom, samt foreningens aktiver indgå en et 

fond som har til formå at støtte tidligere medlemmer af skytteforeningen ”Pilen af 1927”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


