
 
Vedtægter 

Bueskytteforeningen . Idrætsforeningen 1864 . Frederikssund 
 

§1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold. 
Foreningens navn er Bueskytteforeningen, Idrætsforeningen 1864, Frederikssund, og dens adresse 
er til enhver tid formandens bopæl. 
I søgsmålstilfælde betragtes Retten i Hillerød som foreningens hjemsted. 
Foreningen er tilknyttet Danmarks Idrætsforbund, Bueskydning Danmark og kan tilslutte sig 
specialforbund, relateret til bueskyttesporten. 

 
§2. Formål. 

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

§3. Organisation. 
Foreningen er organiseret som en selvstændig enhed med egen generalforsamling, bestyrelse og 
økonomi. Foreningen benytter de faciliteter, som Hovedforeningen stiller til rådighed uden andet 
vederlag end et kontingent til Hovedforeningen. Dette fastsættes af Hovedforeningen og de til-
knyttede idrætsforeninger i IF 1864, hvis formænd til enhver tid har sæde i Hovedforeningens 
 bestyrelse. 

§4. Medlemsforhold. 
Som medlem kan optages enhver kvinde eller mand, pige eller dreng. Anmodning om optagelse 
fremsættes til bestyrelsen, der tager bestemmelse om, hvorvidt vedkommende kan indtræde som 
medlem. En eventuel nægtelse behøver ikke begrundes, men kan dog indankes for førstkom-
mende ordinære generalforsamling. 
Foreningen kan optage støttemedlemmer, hvis bidrag indgår i foreningens økonomi uden 
gensidige forpligtelser og uden tilknyttet stemmeret. 

 
§5. Kontingent. 

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra foreningens bestyrelse. 
Medlemmer, der står i restance i mere end 3 måneder, kan slettes af medlemslisten. 
Således slettede medlemmer kan optages påny, når restancen er indbetalt. 

 
§6. Medlemsforpligtelser. 

Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens, lands- og landsdels-
foreningens  samt specialforbundets  vedtægter og reglementer. Overtrædelse af disse kan 
medføre bortvisning eller udelukkelse fra foreningen. Bestyrelsen kan bestemme, om  et bortvist 
medlem atter kan indtræde som medlem. 

 
§7. Bestyrelsen. 

Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen, som består af formand, næstformand, kasserer og 
sekretær samt det antal bestyrelsesmedlemmer, foreningen til enhver tid finder fornødent. 
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed og er beslutningsdygtig med det antal 
bestyrelsesmedlemmer, der er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som fast udvalg eller til varetagelse af specifikke opgaver. 
De til bestyrelsen valgte suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 
Den til enhver tid valgte formand tiltræder som medlem af Hovedafdelingens bestyrelse. 
 

§8. Tegning. 
Foreningen tegnes af formand, næstformand og kasserer i foreningen. Ved køb, salg, optagelse af 
lån forpligter foreningen kun ved underskrift  af den samlede bestyrelse. I den daglige drift kan 
såvel formand som kasserer disponere selvstændigt over foreningens bankkonto med ansvar over 
for bestyrelse og revisorer, som til enhver tid kan forlange kontoudtog og opdateret regnskab. 
§ 8 er gældende for Bueskytteforeningen. 

 



 
§9. Regnskab. 

Regnskabsåret er kalenderåret og foreningens kasserer fører detailleret regnskab over årets 
indtægter og udgifter. Der udfærdiges regnskab og status pr. 31.12..  Regnskabet skal forud for 
fremlæggelse på den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer og forsynet med 
disses påtegning og underskrift. Revisorerne kan om fornødent til enhver tid anmode om indsigt i 
foreningens bilag og kassebeholdning. 
 

§10. Ordinær generalforsamling og valg. 
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse med 
angivelse af dagsorden skal finde sted med fire ugers varsel ved offentliggørelse på foreningens 
hjemmeside eller/og opslag på et for medlemmerne tilgængeligt sted. 
Forslag må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet 
skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. På general- 
forsamlingen kan kun vedtages de forslag, der er optaget på dagsorden eller ændringsforslag 
hertil. Generalforsamlingen ledes af en dirigent og er beslutningsdygtig med det fremmødte antal 
medlemmer. Hvert medlem har en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt, ligesom 
afgørelser, truffet af generalforsamlingen, ikke kan indankes for domstolene. 
Medlemmer som er fyldt 15 år har stemmeret og medlemmer er valgbare som 18-årige. 
 
Dagsorden skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent 
   2. Formanden aflægger beretning 
   3. Kasserer fremlægger revideret regnskab til godkendelse 
   4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
   5. Valg af revisor og suppleant 
   6. Indkomne forslag 
   7. Eventuelt 

Alle valg gælder for 2 år:  Formanden er på valg de lige år. 
  Næstformand og kasserer er på valg de ulige år. 

        Revisor og revisorsuppleant er på valg skiftevis hvert andet år. 
  

§11. Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det fornødent, eller når blot 50% 
af de aktive medlemmer kræver det. Kravet skal motiveres skriftligt med angivelse af, hvad der 
ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse skal ske med mindst 14 
dages varsel og afholdelse skal ske senest 4 uger efter at kravet er fremsat. 

 
§12.Opløsning. 

Til foreningens opløsning kræves , at forslag herom vedtages på to af hinanden følgende general-
forsamlinger med mindst 3 ugers varsel og højst 3 ugers mellemrum. For forslagets vedtagelse 
kræves kvalificeret flertal på 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede. 
Ved en eventuel opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue, udstyr og anlæg 
hovedforening, som realiserer værdierne til gavn for de øvrige foreninger i fællesskabet, herunder 
også hovedforeningen ( Hovedforeningens vedtægter §5.) 

 
§13. Æresmedlemmer.  

Hovedafdelingen og foreningen kan i fællesskab udnævne medlemmer, som har gjort sig fortjent 
hertil gennem lang tids virke, eller på anden måde har gjort sig fortjent til Idrætsforeningen 1864´s 
anerkendelse.  
 
Alle tidligere love og vedtægter for Idrætsforeningen 1864 / Bueskytteafdelingen ophæves herved. 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. xx.xx.xxxx   
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