
 
Dauglykke Skytteforening 40. Kreds Humlebækvej 64 D, DK-3480 Fredensborg CVR-nr.: 29 57 35 22 
skydning@dauglykke.dk www.dauglykke.dk   Tlf.: 49 19 20 80 

DAUGLYKKE SKYTTEFORENING 
Humlebækvej 64 D 
DK-3480 Fredensborg 
Tlf.: 49 19 20 80 
CVR-nr.: 29 57 35 22 

 
VEDTÆGTER FOR DAUGLYKKE SKYTTEFORENING 
 

 
§ 1 

 
Foreningens navn: Dauglykke Skytteforening 
Stiftet: 8. maj 1887 
Hjemsted: Kejserdal, Humlebækvej 64 D, DK-3480 Fredensborg 
Hjemsteds kommune: Fredensborg Kommune 

 
§ 2 

 
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og 
fællesskabets sundhed og trivsel. 

 
§ 3 

 
Foreningen er medlem af DGI Nordsjælland. Gennem dette medlemskab er foreningen omfattet 
af de regler og bestemmelser, der gælder i DGI. 

 
§ 4 

 
1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende 

vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver. 
 
2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem 

kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

 
§ 5 

 
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og 8 bestyrelsesmedlemmer. 
 
2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, med 4 medlemmer det ene år og 5 

medlemmer det andet år. 
 

3. Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 17 år, og som jvf. § 16 kan godkendes til at 
give våbenpåtegning. 

 
§ 6 

 
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 
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§ 7 

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

foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive 
formue. 

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

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

af nogen art. 

 
§ 8 

 
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år senest 

ultimo marts måned og indkaldes skriftligt eller annonceres i dagspressen med mindst 14 
dages varsel. 

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

senest 14 dage før. 
 
3. Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 17 år har stemmeret. 
 
4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflertal (over 

halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter, 
mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter 
ønske foretages. 

 
5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

 
§ 9 

 
På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af beretninger. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Behandling af forslag. 
5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af: 

a. Bestyrelsesmedlemmer 
b. Suppleanter 
c. Revisorer 
d. Fanebærer 

7. Eventuelt 

 
§ 10 

 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, 
eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til 
dagsorden. 
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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 ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast 
ejendom samt optagelse af lån ved kvalificeret flertal (2/3) i bestyrelsen, hvor formanden samt 
kassereren skal være en del af dette kvalificeret flertal. Formanden og kassereren kan sammen 
tegne for et beløb på maks. DKK 50.000,- 

 
§ 12 

 
Bestyrelsen konstituerer sig selv og 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 regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest den 31/1 afgiver kassereren 
driftsregnskab og status til revisorerne. 

 
§ 16 

 
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning er foreningens bestyrelse forpligtet til at 
give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der 
efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af meddelt 
tilladelse til et våben. 
 

§ 17 
 
Foreningen har tinglyst brugsret fra hjemstedskommunen til det af foreningen på kommunens 
ejendom, matr. nr. 8 a Søholm ejerlaug opførte skydebaneanlæg. Anlægget er bygget ved 
medlemmernes personlige arbejdskraft og dermed underlagt medlemmernes beskyttelse. Det 
kan principielt kun anvendes til skydesporten og dertil hørende aktiviteter og således hverken 
udlejes eller udlånes. 
 
Der skal til enhver tid være nedsat et specielt udvalg – kaldet Kejserdaludvalget – der virker for 
drift og vedligeholdelse. Udvalget består af 3 medlemmer, som er formanden samt kassereren 
for Dauglykke Skytteforening og formanden for Kejserklubben. Kejserklubben refererer til 
Kejserdaludvalget. 
Dette udvalg har endvidere ret til efter ansøgning, at tillade, at de medlemmer, der med 
personligt arbejde og initiativ bidrager væsentligt til foreningens fortsatte trivsel, uden vederlag 
kan låne klublokalerne til festligheder, som de selv afholder og bekoster. Det forudsættes, at 
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køkken og lokalerne i øvrigt efterlades i rengjort stand. Udlån kan kun ske efter regelsæt 
udarbejdet af bestyrelsen. 

 
§ 18 

 
1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære 

generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 10). 
 
2. Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI, skal den til denne 

aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt for skyttegruppens vedkommende 
kartoteker over registreringspligtige våben.  

 
Foreningens formue skal i tilfælde af ophør overdrages til idræts- og ungdomsarbejdet i 
hjemstedskommunen efter bestyrelsens forslag. 
 
I tilfælde af foreningens ophør, kan endvidere foreningens brugsret til skydebaneanlægget 
på Kejserdal – med kommunens godkendelse – kun overdrages til anden skytteforening i 
hjemstedskommunen eller, hvis dette ikke er muligt, til DGI til anvendelse for skydesporten 
eller, hvis dette heller ikke er muligt, til idræts- og ungdomsarbejdet i hjemstedskommunen 
efter bestyrelsens forslag. 

 
   
 
 
 
 
 

Vedtaget på generalforsamling 
                        den 22. januar 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


