Vedtægter for Akademisk Skytteforening (AS)
Udgave 2013

Navn og formål
§1
stk. 1: Akademisk Skytteforening er en national og upolitisk forening stiftet 4. april 1861.
stk. 2: Dens formål er at styrke og udvikle den akademiske ungdoms vilje og evne til at forsvare fædrelandet og at give den mulighed for en sund fysisk aktivitet.
§2
stk. 1: Foreningens formål søges opnået ved aktiviteter i skydning, gymnastik, feltsport og
anden idræt, ved afholdelse af møder, kurser, studiekredse m. v. samt ved tilknytning til
forsvarets enheder.
stk. 2: Aktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med de retningslinier, der er givet af de
hovedorganisationer, til hvilke Akademisk Skytteforening måtte være knyttet.
§3
stk. 1: Foreningen er medlem af:
 DGI Storkøbenhavn,
 Københavns Skytte Forbund,
 Dansk Sportsskytte Forbund,
 Danmarks Gymnastik Forbund og
 Dansk Orienterings-Forbund.
Dermed er foreningen tilknyttet Danmarks Idræts-Forbund og DGI.
stk. 2: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Medlemmerne
§4
stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages personer, der har dansk indfødsret og er adgangsberettigede til et dansk universitet eller til en længerevarende akademisk uddannelse.
stk. 2: Bestyrelsen kan beslutte ekstraordinært at optage medlemmer, der ikke fuldt ud opfylder betingelserne i stk. 1.
§5
Som passive medlemmer kan bestyrelsen optage enhver, som ønsker det. Disse kan
overvære medlemsmøder og aktiviteter. De har ikke stemmeret på generalforsamlinger.
§6
Som æresmedlemmer med rettigheder som aktive medlemmer kan udnævnes personer, som i særlig grad har gjort sig fortjent hertil, når en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen godkender dette.

§7
Der kan oprettes lokalafdelinger. De nærmere betingelser herfor aftales med bestyrelsen.
§8
stk. 1: Kontingentet for de forskellige medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen til
ikrafttræden fra første kontingentopkrævning efter vedtagelsen.
stk. 2: Bestyrelsen kan i trangstilfælde meddele frihed for eller nedsættelse af kontingentet.
stk. 3: Æresmedlemmer er kontingentfri.
§9
stk. 1: Et medlem, der ikke overholder foreningens regler, kan af den efter § 11 valgte inspektør for den pågældende aktivitetsgren eller aktivitetslederen bortvises og udelukkes fra
deltagelse i alle aktiviteter i AS som sådan eller kun inden for pågældende aktivitetsgren
for en periode. I grelle eller gentagne tilfælde indstiller inspektøren sagen til bestyrelsen,
som kan ekskludere medlemmet. Den, der ekskluderes, kan kun genoptages som medlem med bestyrelsens godkendelse.
stk. 2: Bestyrelsen beslutter nærmere, hvorvidt og hvornår kontingentrestance medfører fortabelse af medlemskab.
stk. 3: Ingen, der er dømt efter straffeloven, kan være medlem af foreningen, så længe afsoningen af dommen strafferetsligt ikke er ophørt. En eventuel genoptagelse af medlemskabet skal afgøres af bestyrelsen.
§ 10
Ved udtrædelse skal effekter tilhørende foreningen tilbageleveres i godkendt stand og al
gæld betales.

Bestyrelsen
§ 11
stk. 1: Generalforsamlingen vælger blandt de aktive medlemmer (jf. § 4) en bestyrelse som
følger:
 en formand
 en næstformand
 en kasserer
 en sekretær
 en skydeinspektør
 en gymnastikinspektør
 en feltsportsinspektør
 en inspektør for hjemmeværnssektionen
 en sandbjerginspektør
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stk. 2: De af generalforsamlingen valgte inspektører udpeger én eller flere stedfortrædere, der
jf. stk. 3 tillige er suppleanter til bestyrelsen. Såfremt der er udpeget mere end én stedfortræder, rangordnes disse af bestyrelsen.
stk. 3: Stedfortræderne indgår i sektionernes ledelser (jf. § 19) og er suppleanter til bestyrelsen
jf. stk. 2, såfremt inspektøren får forfald.
stk. 4: Valg gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
stk. 5: Et bestyrelsesmedlem kan ikke bestride mere end én af de i § 11, stk. 1 omtalte og
valgte poster.
§ 12
stk. 1: I tilfælde af definitiv afgang supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. For inspektionernes vedkommende dog med de her udpegede suppleanter.
stk. 2: Hvis en af inspektørerne er forhindret, deltager pågældendes stedfortræder i bestyrelsens møder.
§ 13
stk. 1: Bestyrelsen leder foreningens virksomhed under ansvar over for generalforsamlingen.
stk. 2: Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at formanden eller næstformanden er til stede, og at
mindst fem medlemmer - eller deres stedfortrædere - stemmer for.
§ 14
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at orientere politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for
et medlem, der efter bestyrelsens skøn ikke længere bør være indehaver af en meddelt
tilladelse til et våben.
§ 15
stk. 1: Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne.
stk. 2: Formanden skal indkalde til møde, når mindst tre af bestyrelsens medlemmer ønsker
det.
stk. 3: Formanden tegner foreningen, i økonomiske anliggender dog sammen med kassereren.
stk. 4: I formandens fravær træder næstformanden i stedet.
stk. 5: Der føres referat af bestyrelsesmøderne.
stk. 6

Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden.

§ 16
stk. 1: Kassereren opkræver og modtager kontingentindtægter og andre fælles indtægter, afholder heraf foreningens fælles udgifter og udbetaler acontobeløb til afholdelse af sektionernes udgifter.
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stk. 2: Kassereren drager omsorg for, at foreningens midler anbringes og opbevares på betryggende måde.
stk. 3: Kassereren drager omsorg for foreningens forsikringsforhold.
stk. 4: Kassereren udarbejder foreningens samlede regnskab, som herefter forelægges bestyrelsen til godkendelse.
stk. 5: Kassereren udarbejder, efter at have indhentet de fornødne oplysninger hos inspektørerne, forslag til budget.
§ 17
Sekretæren er til rådighed for formanden i dennes foreningsmæssige arbejde.
§ 18
stk. 1: Foreningens kontor kan ledes af en forretningsfører, der ansættes eller udpeges af bestyrelsen.
stk. 2: Forretningsføreren kan deltage i bestyrelsens møder, men uden stemmeret.
§ 19
stk. 1: Skyde-, gymnastik- og feltsportsinspektørerne samt inspektøren for hjemmeværnssektionen og sandbjerginspektøren udgør sammen med deres udpegede stedfortrædere ledelsen af de respektive sektioner.
stk. 2: Hver inspektør har, hvor relevant, overfor bestyrelsen ansvaret for organisering, planlægning og gennemførelse af følgende funktioner i sektionerne:
 økonomi,
 aktivitetsplaner,
 medlemshvervning og -pleje,
 uddannelse,
 organisations- og myndighedskontakt,
 materiel-, ejendoms- og arkivforhold,
 kontakt til medlemsblad og
 ajourføring af hjemmeside.
Herudover har inspektøren for hjemmeværnssektionen og sandbjerginspektøren et
særligt ansvar jf. §§ 20 og 21.
stk. 3: Hver inspektør forelægger inden aktivitetsårets begyndelse budget for sektionens aktivitetsplaner for kassereren.
stk. 4: Sektionerne kan kun afholde udgifter inden for det af bestyrelsen godkendte budget.
Lønnet medhjælp kan kun antages med godkendelse fra formand og kasserer.
stk. 5: Hver inspektør skal på anmodning kunne redegøre for sektionens økonomi over for
foreningens bestyrelse og/eller kassereren.
§ 20
Sandbjerginspektøren har over for bestyrelsen ansvaret for tilrettelæggelse af vedligeholdelse og drift, herunder økonomi, af ejendommen “Høje Sandbjerg”.
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§ 21
Generalforsamlingen vælger en inspektør for hjemmeværnssektionen jf. § 11. Denne
har et særligt ansvar for at sikre videreførelsen af traditionerne fra Akademisk Skyttekorps samt at holde forbindelse til de hjemmeværnsenheder, hvor Akademisk Skytteforening har medlemmer.
§ 22
stk. 1: Foreningen udgiver et medlemsblad.
stk. 2: Herudover opretter og vedligeholder foreningen en hjemmeside.
§ 23
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til varetagelse af den daglige drift. Såvel
bestyrelsen som generalforsamlingen kan nedsætte midlertidige eller permanente udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
§ 24
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Revisorerne
§ 25
stk. 1: På den ordinære generalforsamling vælges to revisorer og en revisorsuppleant.
stk. 2: Den ene revisor skal være sagkyndig revisor, som udfører finansiel revision.
stk. 3: Den anden vælges som kritisk revisor, som udelukkende udfører forvaltningsrevision.
stk. 4: Valg gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlinger
§ 26
stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
stk. 2: Bestyrelsen skal hvert år inden udgangen af april afholde ordinær generalforsamling.
§ 27
stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal - når mindst 20 aktive medlemmer (jf. § 4) har
stillet skriftligt krav herom med motiveret forslag til dagsorden - afholdes senest 8 uger
efter modtagelse af kravet.
stk. 2: Bestyrelsen kan på eget initiativ indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
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§ 28
stk. 1: Indkaldelse til enhver generalforsamling skal med angivelse af dagsorden ske med
mindst 14 dages varsel i foreningens medlemsblad eller ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer.
stk. 2: Forslag til vedtagelse på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde
senest den 1. februar.
stk. 3: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1: Valg af dirigent.
2: Formanden aflægger beretning.
3: Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Kassereren forelægger budget til godkendelse.
6: Fastsættelse af kontingent jf. § 8.
7: Valg af bestyrelse, jf. § 11.
8: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jf. § 25.
9: Valg af repræsentanter til organisationer uden for Akademisk Skytteforening.
10: Eventuelt.
§ 29
stk. 1: Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed.
stk. 2: Der føres referat af forhandlingerne på generalforsamlingen. Dette underskrives af dirigenten.
§ 30
stk. 1: For at afgive stemme på en generalforsamling kræves personlig tilstedeværelse.
stk. 2: Kun de, der har været aktive medlemmer de sidste 3 måneder før den pågældende
generalforsamling, har stemmeret.
stk. 3: Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret.
stk. 4: Afstemning til beslutning kan kun finde sted over de på dagsordenen anførte forslag og
emner samt ændringsforslag hertil.
stk. 5: Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed.
stk. 6: Dog kræves 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer til
ændring i og ophævelse af vedtægtsbestemmelser og 5/6 flertal blandt de tilstedeværende til ændringer i og ophævelse af vedtægternes §§ 1, 30 og 32, samt til optagelse
af æresmedlemmer (jf. § 6).

Hæftelse
§ 31
stk. 1: Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser.
stk. 2: Foreningen hæfter ikke for medlemmernes forpligtelser.
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stk. 3: Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.
stk. 4: Intet medlem har krav på nogen andel af foreningens formue.

Foreningens opløsning
§ 32
stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, når mindst 5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor, og mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer er til stede.
stk. 2: Såfremt det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er til stede, indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling, hvor beslutningen kan tages med 5/6 stemmers flerhed uden hensyn
til antallet af mødte stemmeberettigede medlemmer.
stk. 3

Forud for beslutning om opløsning skal der ved simpel stemmeflerhed tages bestemmelse om, hvorledes foreningens aktiver skal overgå til et beslægtet, almennyttigt/almenvelgørende formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. oktober 2004 (til ikrafttræden den 1. juli
2005) med rettelser vedtaget på generalforsamlingerne den 25. april 2007, 23. april 2009, 22.
april 2010 og 18. april 2013.
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