
HOLSTEBRO BUESKYTTEFORENING 
Vedtægter og love er ændret på Generalforsamlingen d. 28. januar 2015 

 

1. 

Foreningens navn er ”Holstebro Bueskytteforening”. 

Foreningen, som er stiftet den 28. oktober 1971 er medlem af  Bueskydning Danmark (BD) 

 

2. 

Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune 

 

3. 

Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med BDs regler, at udbrede interessen for bueskydning samt med 

udgangspunkt i Aldersrelateret Trænings Koncept Bueskydning (ATK) at udvikle medlemmernes evne og lyst til 

bueskydning, at engagere sig i og  tage medansvar i foreningen og det lokale samfund. 

 

4. 

Foreningens ansvarlighed: 

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 

Foreningen forpligtes i forhold til tredjemand ved underskrift af  2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 

formanden. 

Køb, eller salg af aktiver kan kun ske efter vedtagelse på er bestyrelsesmøde. 

  

Stiftelse af gæld og/eller pantsætning kan kun ske efter vedtagelse på en Generalforsamling. 

 

5. 

Medlemskab kan erhverves af enhver person, som er fyldt 7 år. Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem af 
bestyrelsen. 
Medlemskabet er gældende fra tidspunktet for betaling af 1. kontingent, samt indmeldelsesgebyr. 

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. 

Er man passiv medlem udelukker det deltagelse i stævner, arrangeret under.BD. 

Samtidig er man udelukket fra deltagelse i klubstævner, arrangeret af Holstebro Bueskytteforening. Som passivt 

medlem modtager man ikke buebladet, medmindre man samtidig er bestyrelsesmedlem 

 

6. 

Udelukkelse af et medlem kan finde sted, såfremt vedkommende i sit forhold til foreningen udviser generende opførsel, 

grov usømmelighed eller er i kontingentrestance ud over 2 måneder 

Udelukkelse besluttes af bestyrelsen. 

På forlangende kan udelukkelse indankes for Generalforsamlingen. 

 

7. 

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsens formand eller kasserer, til hvem evt. forfaldet kontingent m.v. samtidig 

erlægges. 

 

8. 

Kontingentsatser og betalingsterminer fastsættes af Generalforsamlingen. 

Indmeldelsesgebyr samt betaling for leje af foreningens materiel fastsættes af bestyrelsen. For bueskytter, som ikke er 

medlemmer af foreningen og som undtagelsesvis ønsker at benytte foreningens faciliteter i en periode, fastsætter 
bestyrelsen en passende betaling herfor. 

 

9. 

Til bestyrelsen kan vælges såvel aktive som passive medlemmer, som er fyldt 18 år eller deres værge. 

  
Forenings anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der 

skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer pr år. 

De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, 

næstformand, kasserer og sekretær. 

I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand frem til førstkommende generalforsamling. 



Til bestyrelsen kan vælges såvel aktive som passive medlemmer. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer, deriblandt formand eller næstformand, er til stede. 

 

10. 

Regnskab: 

Regnskabet følger kalenderåret. 

Regnskabet kan udarbejdes som et kasseregnskab, hvor formuen opgøres som saldoen på foreningens kasse- og 

bankkonti. Regnskabet skal efter bestyrelsens skøn udarbejdes med specifikationer af væsentlige indtægts- og 

udgiftsposter. Væsentlige ekstraordinære poster vises særskilt. 

Bestyrelsen udarbejder med jævne mellemrum (mindst hvert 5.- år) en fortegnelse over foreningens væsentligste 

værdiansættelser. I fortegnelsen foretages en skønnet værdiansættelse. 

 
11. 

Revision. 

Revision varetag es af 2 revisorer, som vælges for 2 år, således at en er på valg hvert år. 

En revisorsuppleant vælges hvert år. 

Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse bogholderi, regnskab, bilag og kassebeholdning. 

Revisorerne skal kritisk gennemgå regnskabet og forsyne det med påtegninger og eventuelle bemærkninger. 

Klubbens likvide aktiver skal placeres på bankkonto eller i stats- eller realkredit-obligationer 

 

12. 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar og 

indvarsles ved indbydelse pr. e-mail til hvert medlem senest 8 dage forinden. 

Ethvert medlem eller dets værge, aktiv som passivt, har ret til at deltage i Generalforsamlingen og her give sin mening 

til kende. 

 

Dagsordnen er følgende: 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Formandens beretning. 

 3. Kasserens fremlæggelse af regnskabet. 

 4. Fastsættelse af kontingent 

 5. Behandling af indkomne forslag. 

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

 7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant. 

 8. Eventuelt. 

 

Enhver form for information fra bestyrelsen såsom informationer og indbydelser til stævner, og anden aktivitet i 

klubben, vil blive fremsendt som e-mail til hvert medlem. Det er hvert medlems eget ansvar at klubben er i besiddelse 

af en gyldig mail adresse. Gyldig mail adresse oplyses til klubbens sekretær. 

Det skal oplyses til klubbens sekretær hvis man ønsker indbydelser, informationer o.lign. tilsendt pr. brev.     

 

13. 

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 4 dage forinden 

Generalforsamlingen. 

 

14 

Stemmeret har ethvert aktivt medlem eller dets værge, som har været medlem i mindst 1 måned og som ikke er i 

kontingentrestance. Passive medlemmer skal dog have været medlem i mindst 2 måneder for at have stemmeret. 

 
15. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 2/3 af de stemmeberettigede 

medlemmer skriftlig fremsender ønske herom til formanden med angivelse af forslag til behandling. 

Indvarsling skal ske som under pkt.12 

 

16. 

Bestyrelsesmedlemmer/trænere har ret til, af foreningen, at få dækket udgifter i forbindelse med mødeaktivitet m.m. i 

det omfang sådanne udgifter ikke refunderes andet steds fra. 



 

17 

Generalforsamlingen kan til æresmedlem vælge enkeltpersoner, som har gjort sig fortjent hertil ved et stort uegennyttigt 

arbejde i foreningen eller bueskydningens tjeneste.                                   

Æresmedlemmer er fritaget for kontingentbetaling. 

 

18 

Opløsning af foreningen kræver, at 2 Generalforsamlinger, som afholdes med mindst 3 ugers mellemrum vedtager en 

beslutning herom med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. 

Efter opløsning overdrages foreningens midler til BD. i en  

periode på mindst 5 år skal BD være forpligtet til aktivt at søge midlerne anvendt til fremme af buesporten i Holstebro 

Kommune. 

Herefter kan BD frit råde over de overdragne midler. 

 

19. 

Foreningens vedtægter kan kun ændres ved bestemmelse herom på en Generalforsamling med mindst 2/3 flertal af de 

fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

 


