
Vedtægter 

Børnefugleskydningsselskabet af 1847 

CVR-nr. 34548404 



1. Navn og hjemsted 

1.1. Foreningens navn er Børnefugleskydningsselskabet af 1847. 

1.2. Foreningen er stiftet i 1847. 

1.3. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 

2. Formål 

2.1. Foreningens formål er at drive Skælskør Børnefugleskydning til glæde for børn og unge. 

2.2. Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og 

fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem 

folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grund-

lag. 

3. Medlemmer 

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

vedtægter. 

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

kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

4. Bestyrelsen 

4.1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 2-4 øvrige bestyrelsesmed-

lemmer. 

4.2. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 

4.3. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. 

5. Kontingent 

5.1. Bestyrelsen fastsætter hvert år kontingent. 
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6. Foreningens medlemmer 

6.1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke per-

sonligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med 

dens respektive formue. 

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

kontingentforpligtelsen. 

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

nogen art. 

7. Ordinær generalforsamling 

7.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes senest i april måned 

og indkaldes ved opslag på foreningens hjemmeside, på sociale medier, og evt, på andre må-

der som bestyrelsen finder det fornødent, med mindst 14 dages varsel. 

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

7 dage før. 

7.3. Alle aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. 

7.4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), 

dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægter, mindst 2/3 af de 

afgivne gyldiges stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. 

7.5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

8. Dagsorden for ordinær generalforsamling 

8.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år 

4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kom-

mende år 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelsen 

a. Valg af formand (i ulige år) 

b. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af evt. 1-2 suppleanter 

8. Valg af revisor 
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9. Valg af revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

9. Ekstraordinær generalforsamling 

9.1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornø-

dent, eller når mindst 25% af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med 

forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at 

kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 

10. Tegningsregel 

10.1. Foreningen tegnes af formanden alene, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 

10.2. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner. 

11. Bestyrelsen 

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

12. Regnskab og revision 

12.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

12.2. Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Dette regnskab revideres og skal godkendes af general-

forsamlingen. 

12.3. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. 

13. Vedtægtsændringer 

13.1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de 

afgivne stemmer er for forslaget. 

13.2. Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer. 
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14. Opløsning 

14.1. Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstra-

ordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsam-

linger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er 

for beslutningen på begge generalforsamlinger. 

14.2. På den afsluttende generalforsamling skal træffes beslutning om, hvilke almennyttige formål 

foreningens formue skal anvendes til. Ingen medlemmer kan få andel i formuen. 

Således vedtaget den 8. juni 2022 

Som bestyrelse: 

Bettina Dam Sørensen 

Formand 

Ulla Kløcker Vit" Kue_ 
Bestyrelsesmedlem 

Hanne Helene Hansen 

Bestyrelsesmedlem 

Miahmai Zezza Bruun 

Bestyrelsesmedlem 

Ulrik Dem uth 

Bestyrelsesmedlem 
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