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§ 1.  

Foreningens navn er Reerslev Skytte- og Idrætsforening. Stiftet den 12. 

september 1866. Hjemsted er Høje Taastrup kommune. 

§ 2.  

Foreningens formål er, ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme 

den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 

§ 3.  

Foreningen er tilsluttet DGI Midt og Vestsjælland og DBU Sjælland. 

Skytteforeningen er tilsluttet ROAS (Roskilde Amts skytteforening) 

associeret til DGI Roskilde Amt). Hjemmehørende under DDS (De 

Danske Skytteforeninger). Skytterne er underlagt vedtægterne for 

RoAS. 

Skytteforeningen er ligeledes tilsluttet dansk Sportsskytte Forbund 

under Dansk Skytteunion og dermed Danmarks Idræts-Forbund og er 

underlagt disses love og bestemmelser. 

§ 4.  

Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de 

vedkender sig nærværende vedtægter. Som passive medlemmer kan 

optages enhver, når de vedkender sig nærværende vedtægter. 

Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen, for skytternes vedkommende 

på skyttemøde, disse godkendes på generalforsamlingen. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem når: 

- der ikke er indbetalt kontingent, senest 7 dage efter modtagelse 

af 2 rykkere 

- medlemmet modarbejder en lovlig taget beslutning i foreningen 

- medlemmet skaber splid i foreningen 

- eller når medlemmet på anden måde modarbejder foreningens 

formål og vedtægter. 

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende 

generalforsamling. 

§ 5. 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 

kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem pr. individuelle afdeling (skytterne 

deltager med 1 formand og 1 kasserer). Bestyrelsen konstituerer selv 

nyoprettede afdelinger. 

Skytterne kører selvstændigt regnskab som godkendes på et 

skyttemøde umiddelbart før ordinær generalforsamling. 

Der vælges 4 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Der vælges 2 

revisorer samt 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. 

Stk. 2. Formanden vælges for 1 år ad gangen, alle øvrige for 2 år ad 

gangen. 



Stk. 3. Valgbare er ethvert medlem, der har betalt kontingent. 

Stk. 4. Bestyrelsen kan adhoc nedsætte underudvalg i de enkelte 

afdelinger. 

Stk. 5. På skyttemøde vælges ud over formand og kasserer 7 personer, 

hvis navne føres til protokol på ordinær generalforsamling. 

§ 6. 

Bestyrelsen stiller ved fremlæggelse af regnskab og budget forslag om 

kontingent fordelt på medlemskontingent og aktivitetskontingent. 

Skytteafdelingens kontingent fastsættes af skytteudvalget, da de har 

selvstændigt regnskab. 

§ 7. 

Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for 

de i foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen 

hæfter med den respektive formue. 

Stk. 2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke 

nogen økonomiske forpligtigelser over for foreningen ud over kontingent 

og evt. aktivitetsforpligtigelsen. 

Stk. 3. Foreningens medlemmer og bestyrelse har ikke krav på nogen 

del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 8. 

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der 

afholdes hvert år i februar måned og indkaldes skriftligt / annonceres i 

dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. 

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 3. Medlemmer, der er fyldt 16 år og har betalt kontingent, har 

stemmeret. 

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig 

stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte gyldige stemmer). Dog 

kræves til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige 

stemmer for forslaget. 

Skriftlig afstemning kan foretages efter ønske. 

Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

§ 9. 

På ordinære generalforsamlinger behandles følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetæller 

4. Aflæggelse af beretninger 

5. Aflæggelse af regnskab samt gennemgang af budget 

6. Behandling af forslag 

7. Valg af formand 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9. Valg af suppleanter 

10. Valg af bilagskontrollanter 

11. Valg af fanebærer 

12. Eventuelt 

§ 10.  

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når flertallet af 

bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 af foreningens 

medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær 

generalforsamling skal holdes senest 4 uger efter at kravet herom er 

modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær eneralforsamling. 

§ 11. 

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved køb, salg eller 

pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån tegnes 

foreningen af den samlede bestyrelse efter indhentet godkendelse på 

generalforsamling. 

For skytternes andel tegnes afdelingen af skytteformand og 

skyttekasserer i fællesskab efter indhentet godkendelse på skyttemøde. 

§ 12. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. 

§ 13. 

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen 

stemmer herfor. Ved stemmelighed tæller formandens stemme for 2. 

§ 14. 

 Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Denne underskrives af 

bestyrelsen senest ved næste møde. 

§ 15. 

Foreningens regnskabsår går fra 1/1. til 31/12. 

§ 16. 

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på 

hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. 

Stk. 2. Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen 

sig af Amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra 

modtagne ejendele, samt for skytteafdelingens vedkommende 

kartoteker over registreringspligtige våben. 

Stk. 3. Ud over de i stk. 2. nævnte, tilfalder foreningens formue, idræts- 

og ungdomsarbejdet i Høje Taastrup kommune. 

§ 17.  

Stk. 1. Da skytteafdelingen er berettiget til at give våbenpåtegninger, er 

skydeudvalget forpligtiget til at give orientering til politiet, eller om 

fornødent at tilbagekalde påtegnelsen over for et medlem, der efter 

skytteudvalgets skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør 

være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. 

Stk. 2. Våbenpåtegning kan kun gives til aktive medlemmer. 


