
Vedtægter 
Broby Bueskytte Klub 

(vedtaget 24. januar 2019)

KLUBBEN
§1 Klubbens navn er »Broby bueskytteklub« (BBK), og hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet er at 

dyrke bueskydning og at udvide kendskabet til denne sportsgren.

§2 Klubben er tilsluttet »Bueskydning Danmark« (BD) og her i gennem »Dansk Idrætsforbund«. Klubben er ligele-
des medlem af »Dansk Handicap Idrætsforbund«.

MEDLEMMERNE
§3 Klubben består af aktive og passive medlemmer, samt gæstemedlemmer. 
 Som medlem optages personer af begge køn. Børn under 10 år skal være ifølge med en voksen, som ikke nødven-

digvis er medlem af klubben.

§3a Når som medlem er fyldt 18 år, kan man mod betaling af depositum og godkendelse af bestyrelsen, få udleveret 
en nøgle til klubhuset og brik til kælderen.

§3b  Prøvemedlemskab. Man kan være prøvemedlem i 4 trænings gange – og man kan ikke gentage et prøvemedlemskab.

§3c  Ved indmelding i klubben skal det nye medlem læse klubbens vedtægter og sætte sig ind i BD’s sikkerhedsfor-
skrifter på klubbens hjemmeside

§3d  Der oprettes et antal gæstemedlemskaber ud fra bestyrelsens vurdering. Besættelse af disse sker via ansøgning til 
bestyrelsen, der beslutter, hvem der skal have muligheden for at udnytte disse pladser. 

 En gæsteplads ansøges for en sæson ad gangen. For at komme i betragtning, skal ansøger forelægge dokumenta-
tion for betalt medlemskab til BD igennem anden BD godkendt klub. 

 Det halvårlige kontingent, som betales forud, bliver fastsat på generalforsamlingen.
 Gæstemedlemmer SKAL overholde klubbens vedtægter og regler.

§4 Skytter opdeles i klasser ifølge BD’s love. I øvrigt gælder regler for BD.

§4a Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette ikke overholder klubbens/forbundets vedtægter, omhandlende 
tyveri fra andre medlemmer eller klubben, foregriber sig på eller yder vold imod et andet medlem, eller har anden 
utilgivelig/usømmelig opførsel. Dette foregår efter DIF’s regler.

§5 Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. 
 Abonnement på tidsskriftet »Bueskydning« er inkluderet i kontingentet.

§6	 Restance	ud	over	2	måneder	medfører	eksklusion.	Genoptagelse	kan	kun	finde	sted,	når	restancen	er	betalt.
	 Udmeldelse	kan	kun	finde	sted	til	kassereren	med	1	måneds	varsel	til	den	første	i	måned.

§7 Klubben yder tilskud til medlemmer, der deltager i kurser arrangeret af BD. Tilskuddet fastsættes i de enkelte til-
fælde af bestyrelsen.

 
TRÆNINGS OG KONKURRENCESKYDNING
§8 Såvel ved træning og konkurrence skal BD’s amatørreglement og sikkerhedsforskrifter overholdes.

§8a Klubmedlemmer deltager gratis i BBK’s stævner og kan modtage BBK’s medaljer og evt. sponsorgaver som præ-
mie. Pengepræmier udleveres kun, hvis skytten har betalt fuldt startgebyr inden stævnestart.

§8b Der skal være en person over 18 år på banen ude/inde for, at der må trænes/skydes med bue. Bestyrelsen kan give 
dispensation i særlige tilfælde.

§8b Stk. 1 Ikke selvhjulpne skytter må ikke skyde uden, at der er en af bestyrelsen godkendt træner, der forestår træ-
ningen, det er trænerteamet og bestyrelsen, der godkender hvilke skytter, der kan blive frigivet.
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§8c  Børneattest. Alle bestyrelsesmedlemmer og trænere samt andre voksne, der har kontakt med børn, skal indvillige i 
at bestyrelsen indhenter en børneattest på vedkommende.

BESTYRELSEN
§9 Til at varetage klubbens interesser vælges en bestyrelse på fem (medlemmer).
 • To bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal.
 • Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal.
 Udover bestyrelsen vælges hvert år en suppleant, revisor og en revisorsuppleant. Alle vælges direkte ved simpel 

stemme	flertal	på	den	årlige	generalforsamling.	Genvalg	kan	finde	sted.
 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, med 
 • formand, 
 • næstformand, 
 • kasserer, 
 • sekretær 
 • øvrig
 Det er til enhver tid formanden og kassereren, der tegner klubben ud af til.

§10 Bestyrelsen kan modtage mindre vederlag for sin virksomhed og er ikke ansvarlig for foreningens midler.

§11 Valgbare til bestyrelsen er personer, der har stemmeret ifølge dansk lovgivning.
 Dette gælder ikke evt. udvalgsposter (16 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 til stede, i tilfælde af stemmelighed er forman-
dens stemme afgørende.

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

GENERALFORSAMLING
§15 Lovlig	indvarslet	generalforsamling	er	beslutningsdygtig	ved	simpelt	stemmeflertal.

§16 For at stemme på en generalforsamling kræves at medlemmer ikke er i restance i henhold til §6, og at de har været 
medlem i mindst 1 måned.

§16a Ved forslag til lovændring, skal de stemmeberettige være fyldt 16 år. Ved forslag til lovændring vedrørende ung-
dommen samt øvrige forslag (herunder valg) er der ingen aldersgrænse.

§17 På den årlige generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Referent
 3. Optælling af stemmer
 4. Formandens beretning
 5. Fremlægning af revideret regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag, herunder behandling af forslag til lovændring
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg
 9. Eventuelt

§18 Ekstraordinær generalforsamling kan kun indkaldes af bestyrelsen, ellers når mindst 1/3 af medlemmerne, med 
mindst en måneds varsel, skriftlig og motiveret henvendelse til bestyrelsen, forlanger det. 

§19 Alle generalforsamlinger indvarsles skriftligt, generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af 1. kvartal. 
Det tilsendes samtlige medlemmer med mindst 3 ugers varsel.

 Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
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REGNSKABET
§20 Regnskabet følger kalenderåret.

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

§22 Ved opløsning skal klubbens midler gå til BD.

Vedtægter er udarbejdet til BBK stiftende generalforsamling den 1-12-2008
  Ændret den 11-03-2011
  Ændret den 27-03-2014
  Ændret den 13-03-2017
  Ændret den 24-01-2019 
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