
 

LOVE OG VEDTÆGTER FOR MIDDELFART BUESKYTTELAUG 

§ 1 Klubbens navn er "Middelfart Bueskyttelaug" (MBL), og hjemsted er Middelfart. Formålet er at dyrke 

bueskydning og at udvide kendskabet til denne sportsgren. 

 § 2 Klubben er tilsluttet Bueskydningdanmark og herigennem "Dansk Idrætsforbund". Klubben er ligeledes 

medlem af "Dansk Handicap Idrætsforbund". MEDLEMMERNE  

§ 3 Klubben består udelukkende af aktive  
medlemmer. Som medlem optages personer af begge køn. Børn under 10 år skal være ifølge med 
en voksen, som ikke nødvendigvis behøver at være medlem af klubben.  
Ved indmeldelse accepterer man klubbens privatlivspolitik. 
 

§ 3a Når man har været medlem i min. Et halvt år og er fyldt 18 år, kan man mod kvittering få udleveret en 

nøgle til klubhuset. Nøgle til hallen i Strib, udleveres til bestyrelsesmedlemmer og trænere mod kvittering. 

Man hæfter med personligt ansvar for nøglen. Nøglen skal afleveres ved udmeldelse af klubben, eller ophør 

i bestyrelse og/eller eksklusion.  

§ 3b Prøvemedlemsskab kan max. varer 2 måneder og prøvemedlemsskabet kan ikke gentages. Gæster der 

er medlem af en anden klub tilknyttet Bueskydningdanmark, som ønsker at skyde på klubbens bane, 

betaler de af bestyrelsen fastsatte priser. Priserne vises på hjemmesiden og kan ses ved klubhuset.  

§ 4 Skytterne opdeles i klasser ifølge Bueskydningdanmarks love. I øvrigt gælder regler for 

Bueskydningdanmark.  

§ 5 Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Abonnement på tidsskriftet ”bueskydning”, som 

er netbaseret, er inkluderet i kontingentet. Kontingent opkræves 2 gange årligt – medio maj og medio 

november.  

§ 5a Klubben yder familierabat for familier med skytter under atten år, således at ældste medlem betaler 

fuldt kontingent og efterfølgende betaler ¾ kontingent.  

§ 6 Ved restance ud over 2 måneder ophører medlemskabet af MBL. Genoptagelse kan først finde sted, når 

restancen er betalt. Udmeldelse kan kun finde sted til kassereren med 1 måneds varsel til den første i en 

måned. 2  

§ 6a Den ordinære generalforsamling er den eneste myndighed, der kan ekskludere et medlem af klubben. 

Bestyrelsen kan efter 2 begrundede, skriftlige advarsler give et medlem karantæne. Den skriftlige advarsel 

skal afleveres ved et møde mellem bestyrelsen og medlemmet. Medlemmet har ret til en bisidder ved 



dette møde. Karantænen kan gælde til næste ordinære generalforsamling. Advarsler forældes ved enhver 

ordinær generalforsamling.  

§ 7 Klubben yder tilskud til medlemmer, der deltager i kurser arrangeret af Bueskydningdanmark. 

Tilskuddet fastsættes i de enkelte tilfælde af bestyrelsen.  

§ 7a Personer, der yder en indsats for klubben, kan anmode bestyrelsen om refusion af transportudgifter.  

TRÆNINGS- OG KONKURRENCESKYDNING 

§ 8 Såvel ved træning og konkurrence skal Bueskydningdanmarks amatørreglement overholdes.  

§ 8a Klubmedlemmer deltager gratis i MBL's stævner og kan modtage MBL's medaljer og evt. sponsorgaver 

som præmie. Pengepræmier udleveres kun hvis skytten har betalt fuldt start gebyr inden stævnestart.  

§ 8b Klubbens medlemmer får skydemærker betalt af klubben. (ved tab af mærke – skal medlemmet selv 

betale for et nyt)  

BESTYRELSEN 

§ 9 Til at varetage klubbens interesser vælges en bestyrelse på fem (medlemmer). 2 
bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal.  
Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig ved formand, 
næstformand og 3 menige medlemmer. 
Udover bestyrelsen vælges hvert 
år en suppleant til bestyrelsen, en kasserer, en bilagskontrollant, og en  
bilagskontrollantsuppleant. Én af dem deltager ved bestyrelsesmøderne som holdes minimum 4 gange 
om året. Alle vælges direkte ved simpelt stemmeflertal på den årlige generalforsamling. Genvalg kan finde 
sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem. Klubben tegnes 
af formanden. Ved dennes fravær er det næstformanden, der tegner klubben. Såfremt et af bestyrelsens 
medlemmer udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanten i bestyrelsen og overtager valgperioden.  
 

§ 10 Bestyrelsen må under ingen former modtage vederlag for sin virksomhed og er ansvarlig for 

foreningens midler.  

§ 11 Valgbare til bestyrelsen er personer, der har været medlemmer i minimum et halvt år, og har 

stemmeret ifølge dansk lovgivning. Såfremt det ene bestyrelsesmedlem repræsenterer ungdommen, kan 

vedkommende være under 18 år.  

§ 11a I tilfælde af flere kandidater til bestyrelsen kan der kun vælges en fra hver familie/husstand.  

§ 12 Bestyrelsen fastsætter til enhver tid selv sin forretningsorden.  

§ 13 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed 

er formandens stemme afgørende.  

§ 14 Sekretæren eller dennes stedfortræder skal føre protokol af alle møder.  



GENERALFORSAMLINGEN 

§ 15 Lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal.  

§ 16 For at stemme på en generalforsamling kræves, at medlemmerne ikke er i restance i henhold til  

§ 6, og at de har været medlem mindst 2 måneder. Der stemmes ved personlig fremmøde eller ved 

underskrevet fuldmagt. Passive, prøve- og gæstemedlemmer har ikke stemmeret.  

§ 16a Ved forslag til lovændring skal de stemmeberettigede være stemmeberettigede ifølge dansk 

lovgivning. Ved forslag til lovændringer vedrørende ungdommen, samt øvrige forslag (herunder valg), er 

der ingen aldersgrænser.  

§ 17 På den årlige generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:  

1. Valg af dirigent  

2. Optælling af stemmer  

3. Bestyrelsens beretning  

4. Fremlægning af det reviderede regnskab  

5. Behandling af indkomne forslag, herunder behandling af forslag til lovændring  

6. Fastsættelse af kontingent  

7. Valg  

8. Eventuelt 

§ 18 Ekstraordinær generalforsamling kan kun indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af 

medlemmerne forlanger det. Dette skal ske med mindst en måneds varsel ved skriftlig og motiveret 

henvendelse til bestyrelsen.  

§ 19 Alle generalforsamlinger indvarsles skriftligt, bilagt det reviderede regnskab, af formanden. 

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af 1. kvartal. Indkaldelsen tilsendes samtlige 

medlemmer med mindst 3 ugers varsel pr. mail, og annonceres på klubbens hjemmeside. Eventuelle forslag 

fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag 

udsendes pr. mail til medlemmerne mindst 8 dage inden generalforsamlingen med bestyrelsens 

antegninger.  

REGNSKABET 

§ 20 Regnskabsåret følger kalenderåret.  

LOVÆNDRINGER OPLØSNING 

§ 21 Klubben kan kun opløses når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette.  



§ 22 Ved opløsning af MBL, indefryses MBL’s midler i op til 2 år, med administration af 

Bueskydningdanmark. Midlerne kan kun frigives ved genoprettelse af Middelfart Bueskyttelaug. Hvis ikke 

Middelfart Bueskyttelaug er startet igen efter 2 år, så går midlerne til Bueskydningdanmark. Ret til 

ændringer forbeholdes bestyrelsen.  

Revideret på ordinær generalforsamling den 29. januar 2018 og bestyrelsesmøde den 8. februar. 


