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Vedtægter for 

AHG – Flugtskydningsforening 

 

§1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er " AHG - Flugtskydningsforening og er beliggende Feldborgvej 17a Hodsager 

7490 Aulum. Hjemstedskommune er Herning Kommune. 

 

§1.1 Stiftelsesgrundlaq 

Foreningen er stiftet d. 17. januar 2007 og virker i henhold til de nedennævnte vedtægter.  

 

§2 Formål 

Foreningens formål er, at fremme interessen for "Sportsskydning til bevægeligt mål". Primært at 

medvirke til at så mange som muligt af sportsskytter, nye jagttegnsløsere, samt jægere i almindelighed får 

oplysning om våbenbehandling og ikke mindst får interesse for denne form for sportsskydning, såvel i 

teori som praksis. 

 

§ 2.1 Organisatorisk tilhør 

Foreningen er, som medlem, tilsluttet Dansk Flugtskydning Forbund og Danmarks Jægerforbund. 

 

§3 Medlemsforhold 

Som aktivt medlem kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, ved at betale det på 

generalforsamlingen fastsatte årskontingent. Dog er medlemmer af Jagtforeningerne Aulum-

Grove og Haderup automatisk medlem af AHG Flugtskydningsforening. Medlemmer kan optages 

uden at være medlem af en jagtforening. 

Medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld, udover at betale deres medlemskontingent indtil lovlig 

udmeldelse er sket. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en 

kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende 

med foreningen afvikles. 

 

§3.1 Udelukkelse og eksklusion 

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende udviser, uforsvarlig adfærd 

på banen, handler til skade for foreningen eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine 

medlemsforpligtelser. 

 

§4 Våbenpåtegningsret 

Foreningen kan søge Politimesterens bemyndigelse til at give våbenpåtegning på medlemsbeviser. 

Våbenpåtegningen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelse og efter godkendelse af medlemmet 

hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed. 

 

§4.1 Tilbagekaldelsesret og pligt 

Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenpåtegning fra et medlem, hvis 

bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehavere af en meddelt tilladelse til et våben. 

 

§ 5 Generalforsamlingen 

Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar.  

Forslag til behandling skal formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside. En rettidigt 

indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Valgbar til bestyrelse og 

stemmeberettiget er alle medlemmer af AHG Flugtskydningsforening. 

§6 Generalforsamlingens dagsorden 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende. 

1.  Valg af dirigent 

2.  Formandens beretning 

3.  Fremlæggelse af revideret årsregnskab  



4.  Fastsættelse af kontingent  

5.  Behandling af indkomne forslag  

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer  

7.  Valg af suppleanter til bestyrelsen  

8.  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant  

9.  Eventuelt 

§7 Generalforsamlingens ledelse 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen og som ikke er medlem 

af bestyrelsen. 

Beslutninger vedtages ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 flertal blandt 

de fremmødte. 

 

Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 medlemmer 

begærer skriftlig afstemning. 

 

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves at referat fra generalforsamlingen 

indføres i en af bestyrelsen, autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og sekretæren. 

 

Bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne og det skal tilstræbes at der opnås en så ligelig 

fordeling of bestyrelsesposterne, mellem de to jagtforeninger som muligt. 

 

§8 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 

2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes 

behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde 

ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med 

angivelse af dagsorden skal annonceres til medlemmerne med mindst 1 uges varsel. 

§9 Bestyrelsen 

Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen. 

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 

Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 af 5 medlemmer af bestyrelsen begærer dette. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af medlemmerne er til stede. Hvert medlem af bestyrelsen 

har en stemme. Beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. Der føres beslutningsprotokol, som efter 

hvert møde underskrives af de fremmødte medlemmer. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt for 2 år ad gangen. 2 i lige år og 3 i ulige år. Bestyrelsen 

konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Suppleant vælges for 1 år. 

§11 Regnskab 

Det påhviler kassereren at sørge for at foreningens regnskaber bliver ført og administreret på forsvarlig 

vis. Foreningens regnskabsår er fra 1/11 til 31/10. 

Foreningens formue skal anbringes i lokalt/anerkendte pengeinstitutter. 

 

§12 Revision 

De to revisorer, der vælges af medlemmerne for 1 år, skal revidere regnskabet og påtegne dette. 

Revisorerne har endvidere til opgave, løbende at påse at foreningen administreres hensigtsmæssig og i 

overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer. Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn og 

skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse at beholdningerne er til stede. 

§ 13 Tegning 

Foreningen tegnes i den daglige drift af formanden/næstformanden og i disses fravær af kasserer, et 

bestyrelsesmedlem og sekretær. 



§14 Ophør 

Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer 

på to af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to 

måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses. 

Foreningens eventuelle formue skal efter at alle forpligtelser er opfyldt, fordeles til de 2 

jagtforeninger, Aulum-Grove og Haderup, forholdsmæssigt efter medlemstal pr. 1. november. 

§15 Ikrafttræden 

Ovenstående vedtægter der er behandlet og godkendt pa Aulum-Groves generalforsamling 

11.marts 2008 og Haderups generalforsamling 24.januar 2008, træder i kraft når vedtægterne 

også er godkendt på AHG Flugtskydningsforenings generalforsamling 16.januar.2008 samt af 

Dansk Flugtskydningsforbund og af Danmarks Jægerforbund. 

 

 

Ovenstående vedtægter er godkendt på AHG Flugtskydningsforenings 

generalforsamling 16.01.2008 og med ændringer af 17. maj 2010 og 4. februar 2015, 

samt 10 juni 2016.  

 

 

Bestyrelsen: 

 

Formand:                                                        Næstformand: 

Peter Bay                                                        Jens Holt 

 

Kasserer:               Sekretær: 

Ivan Raunholt                                                 Kim Grubbe     

 

Bestyrelsmedlem:                                           

Poul E. Pedersen 

 

                                                   

                                                                       


