Vedtægter for Himmerlands
bueskyttelaug.
§1

Navn og Hjemsted
Foreningens navn er Himmerlands Bueskyttelaug, fremover benævnt Himbula.
Foreningens hjemsted er Nørager, Rebild Kommune.
Adresse: Bratbjergvej 32, Grynderup. 9610 Nørager.

§2

Formål
Himbula har til formål at dyrke bueskydning som amatøridræt, på en for
medlemmerne betryggende måde, samt udbrede kendskabet til bueskydning i
Himmerland, med Nørager som et naturligt centrum.

§3

Medlemmer

A
Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, hvis den har årsag til at
formode at ansøgeren vil modarbejde foreningens formål.
Medlemmer under 18 år indmeldes gennem deres forældre.
Passive medlemmer optages ved henvendelse til bestyrelsen. Disse har ikke
stemmeret ved generalforsamling.
B
Indmeldelse kan finde sted på hvilket som helst tidspunkt på året. kontingent betales
for et år af gangen uanset indmeldelsestidspunkt. Overskydende kontingent
modregnes i det følgende år.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og sker med en måneds varsel fra den
første i måneden.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved beslutning på en
ordinær generalforsamling. sådanne forslag kan ikke gøres til genstand for
diskussion på generalforsamling.

§4

Tilhørsforhold

A
Foreningens tilhørsforhold kan besluttes på ordinær generalforsamling.
§5

Indskud og kontingent

A
Indskud og kontingent herunder også passiv medlemsskab for det kommende år
fastsættes på ordinær generalforsamling.
Kontingent fastsat for 2019 som følger:
Voksne:
450 kr/år
Junior:
300 kr/år
Husstand:
900 kr/år
B
Når et medlem ikke har betalt forfaldent kontingent senest én måned efter
forfaldsdato, skal foreningen skriftligt anmode medlemmet om beløbets indbetaling
inden 14 dage fra brevets dato. er beløbet ikke betalt inden denne frist kan
bestyrelsen slette den pågældende som medlem af foreningen.
§6

Medlemsforpligtigelser

A
Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at overholde foreningens love og de
reglementer og forordninger som bestyrelsen til enhver tid måtte finde det
formålstjenligt at fastsætte.
B
Det er medlemmernes pligt under træning og ved stævner at adlyde den/de
fungerende leder(e).
C
Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler der for (grov usportslig optræden, uetisk
optræden overfor andre medlemmer, foreningsskadelig aktivitet, tilsidesættelse af
sikkerhedsregler og de ovennævnte forpligtelser), give den pågældende en mundtlig
advarsel. Mundtlige advarsler skal følges op af en skriftlig kvittering, hvori der noteres
de forhold der er grundlag for advarslen.
D
Såfremt de forhold der lå til grundlag for den mundtlige advarsel, og efterfølgende
kvittering, ikke ophører, kan medlemmet blive ekskluderet. En eksklusion af et
medlem skal vedtages af en enig bestyrelse.
E
I tilfælde af eksklusion skal bestyrelsen, forinden straffen træder i kraft, give den
pågældende mulighed for at udtale sig, ligesom bestyrelsens afgørelse skal
begrundes.

F
Den eksluderede kan altid forlange sagen forelagt for en generalforsamling.
Bestyrelsen skal i så fald indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med
mindre den ordinære generalforsamling er umiddelbart forestående.
G
Eksklusionen skal være optaget som et særskilt punkt på dagsordenen, og det
pågældende medlem skal have mulighed for at udtale sig.
H
Et ekskluderet medlem at kun genoptages ved en generalforsamling jf. §11.

§7

Bestyrelsen

A
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, næstformand, kasserer,
to menige bestyrelsesmedlemmer samt evt. to suppleanter.
B
Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved en generalforsamling for to år af gangen,
således at to medlemmer vælges på ulige år, og de resterende på lige år.
C
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde når denne finder det fornødent, eller
såfremt minimum to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dog minimum fire gange
årligt.
Formanden er mødeleder.
D
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre af dens medlemmer er til stede.
afgørelser træffes ved alm. flertal såfremt det er nødvendigt. Se dog §6 - D.
E
I tilfælde af stemmelighed giver formandens stemme udslaget. herudover fastsætter
bestyrelsen selv sin forretningsorden.
§8

Foreningens daglige drift

A
Foreningens daglige drift varetages af bestyrelsen. bestyrelsen kan nedsætte et
forretningsudvalg bestående af formanden eller næstformanden og yderligere ét eller
to medlemmer af bestyrelsen eller disses suppleanter. Suppleanter indkaldes straks
det oplyses eller erkendes at et medlem har forfald i tre måneder.
B
Forretningsudvalget er berettiget til at handle på foreningens vegne, i mindre sager
og beslutninger der ikke tåler udsættelse. I så fald er det forretningsudvalgets pligt at
forelægge sagen til godkendelse for en samlet bestyrelse ved førstkommende møde.
C

Intet enkelt bestyrelsesmedlem kan forpligte foreningen mundtligt eller skriftligt, med
mindre et bestyrelsesmøde har bemyndiget denne hertil.
D
I tilfælde af kontrakter med tredjemand skal disse underskrives af mindst tre
bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden.
E
Større indkøb (over 1000 DKK) skal vedtages af bestyrelsen med simpelt flertal. Se
yderligere §8 - B.
§9

Protokol

A
Der skal føres referat af såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder.
B
Generalforsamlingsreferater underskrives og godkendes dermed, af den afgående
bestyrelse.

§10

Generalforsamlingen

A
Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen kan således tage stilling til alle spørgsmål der vedrører
foreningens virke og formål. Spørgsmål som klart falder udenfor foreningens formål
jf. §2-A kan dog ikke behandles på generalforsamlingen.
B
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
C
Generalforsamlingen ledes af en på forsamlingen valgt dirigent. Denne dirigent må
ikke være en del af bestyrelsen.
D
Der indkaldes til generalforsamling én måned før.
E
Forslag og spørgsmål der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder
forslag til ændring af foreningens love og regler, skal være bestyrelsen i hænde
senest to uger før generalforsamling.
F
Alle foreningens medlemmer har møde- og taleret ved generalforsamlingen, men kun
medlemmer over 18 år har stemmeret.
G
Dagsorden ved ordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Beretning fra eventuelle udvalg.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.

6. V
 alg af bestyrelsesmedlemmer + én suppleant.
7. Valg af revisor + suppleant.
8. Evt.

§11

Generalforsamlingens beslutningsdygtighed

A
På generalforsamlingen der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
B
Ændringer i og tilføjelser til lovene kræver dog ⅔ af de afgivne stemmer er for
forslaget.
C
Såfremt der fremsættes krav derom fra én eller flere fremmødte, kan afstemning
foregå skriftligt.
D
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
§12

Ekstraordinær generalforsamling

A
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen når denne finder anledning
hertil, eller hvis mindst én af bestyrelsens medlemmer har anmodet skriftligt om dette, og
angivet årsag hertil.
B
Indvarsling finder sted jf. den i §10 angivne måde, og skal finde sted indenfor 14 dage fra
modtagelsen af begæring herom, såfremt begæringen herom kommer fra et
bestyrelsesmedlem.
§13

Regnskab

A
Regnskabsåret løber fra 1/1 til 31/12.
B
Der skal føres medlemskartotek samt et regnskab der viser drift og økonomisk
beholdning på en for menigmand overskuelig måde.
C
Regnskab revideres af revisor, der vælges for to-årig periode.
D
Revisor kan til enhver tid forlange samtlige bilag og kassebeholdning forevist og er
overfor bestyrelsen forpligtet til at gøre opmærksom på uoverensstemmelser og
regnskabsmæssige betænkeligheder.
E
Samtidig med at regnskabet foreligger til foreningens ordinære generalforsamling,
skal en eventuel kritisk revisors skriftlige beretning ligeledes foreligge.

§14

Foreningens opløsning

A
Beslutningen om foreningens ophør kan kun godkendes på to på hinanden
følgende og i denne anledning specielt indkaldte generalforsamling. Disse skal afholdes med
mindst én måneds mellemrum.
B
Beslutningen om ophør skal på begge disse generalforsamlinger vedtages med ⅔ af de
afgivne stemmer.
C
Foreningens aktiver, såvel monetær som udstyr skal i tilfælde af ophør tilfalde Ålestrup
naturefterskole.
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