
Vedtægter for Jyllands Skytte Forbund 
 

§1 
 

Jyllands Skytte Forbund (herefter forbundet) omfatter de under Dansk Skytte 
Union i Jyllandsområdet hjemhørende foreninger. Forbundet skal påse, at såvel 

nævnte Unions som Dansk Idræts Forbunds love og andre bestemmelser overhol-
des. Jyllands Skytteforbund er stiftet den 13. September 1925 på Constantia i 

Stavtrup. 
 

§2 
 

Forbundets formål er at samle alle foreninger, der dyrker skydning som amatør-
idræt. 

 

§3 
 

Forbundets hjemsted og værneting er den til enhver tid værende formands hjem-
sted. 

 
§4 

 
Begæring om optagelse i Forbundet indsendes skriftligt til formanden ledsaget af: 

 - Foreningens love 
 - Formandens og kassererens adresser 

 - Angivelse af medlemstal 
 

Forbundsstyrelsen afgør foreløbig, om optagelse kan finde sted og meddeler for-
eningen dette. Ved eventuel optagelse betaler foreningen det til enhver tid gæl-

dende kontingent og betragtes derefter som medlem indtil forbundets næste ordi-

nære repræsentantskabsmøde, hvor styrelsens afgørelse skal forelægges til god-
kendelse. 

 
§5 



 
Forbundet ledes af en styrelse med ansvar overfor repræsentantskabet. Styrelsen 

består af en formand, en kasserer, 6 medlemmer samt to suppleanter. Alle væl-
ges for 2 år af gangen på repræsentantskabsmødet. Hvert andet år vælges for-

mand og 3 styrelsesmedlemmer og hvert andet år vælges kasserer og 3 styrel-
sesmedlemmer. Hvert år vælges en suppleant. 

 
§6 

 

Repræsentantskabet, der er forbundets øverste myndighed, består af forbunds-
styrelsen samt indtil 2 repræsentanter fra hver forening. Styrelsesmedlemmer 

har dog kun een stemme, selvom de tillige repræsenterer en forening. 
 

Stemmeret kan kun udøves personligt. Alle medlemmer har møde- og taleret, 
uanset om de har stemmeret. 

 
Samtlige sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog bortset fra ændringer i 

disse vedtægter, hvortil der kræves mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræ-
sentanters afgivne stemmer. 

 
Skriftlig afstemning skal finde sted, når forbundsstyrelsen eller mindst 1/10 af de 

stemmeberettigede repræsentanter forlanger det. 
 

Medlemmer, der ønskes valgt til at repræsentere Forbundet ved Unionens års-

møde skal være til stede på Forbundets årlige repræsentantskabsmøde. Såfremt 
der ikke kan vælges repræsentanter nok på mødet, kan styrelsen udpege yderli-

gere repræsentanter. 
 

§7 
 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i januar eller februar måned 
og er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal. 

 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når forbundsstyrelsen eller 

mindst 1/5 af Forbundets foreninger fremsætter skriftligt forslag derom med an-
givelse af motiveret dagsorden. 

 
Indkaldelse til ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal - med 

oplysning om dagsorden - ske med henholdsvis mindst 14 dage og 8 dages var-

sel. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde skal fuldt 



udarbejdet og motiveret være Forbundets formand i hænde senest 8 dage før re-
præsentantskabsmødet afholdes. 

 
 

§8 
 

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte følgende punk-
ter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning  
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 
5. Optagelse af nye foreninger 

6. Indkomne forslag 
7. Valg 

a. Formand (hvert andet år – lige år) 
b. Kasserer (hvert andet år – ulige år) 

c. 3 styrelsesmedlemmer 
d. 1 suppleant til styrelsen 

e. 1 revisor 
f. 1 revisorsuppleant 

g. Repræsentanter samt suppleanter til Unionens repræsentantskabs-
møde 

8. Evt. 

 
§9 

 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt på repræsentantskabsmødet. Revisorer vælges for 
2 år ad gangen med valg af 1 revisor hvert år i henhold til dagsorden for repræsentantskabs-
møde. 
 
Det reviderede regnskab findes på forbundets hjemmeside senest 8 dage før det ordinære 
repræsentantskabsmøde. 

 

§10 
 

Kontingentet skal være indbetalt til forbundet jævnfør dato udmeldt af bestyrel-
sen. Er kontingentet ikke indbetalt inden nævnte frist, kan udelukkelse fra skyd-

ninger finde sted. 
 

§11 



 
Dansk Skytte Unions forsikringsbestemmelser er gældende for Forbundet. 

 
 

§12 
 

Ved afholdelse af Jyllands Skytte Forbunds mesterskaber er Dansk Skytte Unions 
mesterskabsbestemmelser gældende. 

 

 
§13 

 
Forbundet er underkastet Dansk Skytte Unions love. I tilfælde, hvor intet nær-

mere er fastsat i Forbundets vedtægter, er bestemmelserne i Unionens love gæl-
dende. 

 

 
Disse vedtægter er vedtaget på Forbundets stiftende generalforsamling d. 13. 

september 1925, og ændret ved forbundets repræsentantskabsmøder i 1974, 
1975, 1978, 1985, 1992, 1999, 2001, 2009, 2011 og 2013. 

 

 

 
 

Bestemmelser for tildeling af Jyllands Skytteforbunds Hæderstegn: 
Jyllands Skytte Forbunds hæderstegn og ærestegn kan tildeles danske såvel som 
udenlandske statsborgere, om hvem man skønner, at de i særlig grad har gavnet 

Jyllands Skytte Forbund eller skydesporten i almindelighed. 
 

Hæderstegnet tildeles efter enstemmig vedtagelse i styrelsen. 
 

Revideret sidste gang 04.09.2001 
 


