Nykøbing Falster Bueskyttelaug
NFBL er tilsluttet Bueskydning Danmark under Danmarks Idrætsforbund (DIF)

VEDTÆGTER.
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Nykøbing Falster Bueskyttelaug - NFBL.
Foreningens hjemsted er Guldborgsund kommune.
§ 2. Foreningens formål
Laugets formål er at dyrke bueskydning under betryggende forhold på dertil egnet terræn året rundt, samt
gennem agitation, træning og konkurrence at udvikle interessen for bueskydning. Det er ligeledes formålet at oplære
medlemmerne til ved eget arbejde at fremstille egne rekvisitter.
§ 3. Medlemskab
Adgang til aktivt eller passivt medlemskab af foreningen har enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens
formål. At være medlem af foreningen kræver deltagerbetaling. Foreningen skal have mindst 5 betalende medlemmer
§ 4. Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal
indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Ved indmeldelse betales et kontingent forud i den valgte
betalingsperiode
Bestyrelsen har myndighed til midlertidigt og på fastlagte betingelser at give ikke-medlemmer adgang til bueskydning
på laugets baner.
Laugets vedtægter skal udleveres til nye medlemmer ved indmeldelse.
§ 5. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.
§ 6. Indskud og deltagerbetaling
Kontingent fastsættes på en generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri. Indbetalingsterminer og
opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen

§ 7. Restance
Kontingent skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af deltagerbetaling fremsendes
rykkerskrivelse. Såfremt deltagerbetalingen ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er
udelukket fra foreningen
Aktive medlemmer, som på grund af sygdom, bortrejse eller anden gyldig grund er forhindret i at deltage i laugets
aktiviteter i mere end 6 måneder, kan med bestyrelsens tilladelse, uden at erlægge kontingent for fraværsperioden og
uden fornyet indbetaling, genindtræde som aktive medlemmer af lauget.

§ 8. Organisation - ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år i februar måned.
Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen med relevante bilag, herunder indkomne forslag. Det reviderede regnskab
udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Den ordinære, lovligt varslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal medlemmer.
Stemmeret har tilstedeværende medlemmer, der ikke står i restance, og som har været medlem af lauget mere end tre
måneder. Børn, der er medlem af foreningen, kan være repræsenteret ved deres forældre - med samme rettigheder som
medlemmet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Kun tilstedeværende medlemmer kan vælges til tillidsposter med mindre tilsagn ved fuldmagt foreligger.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dirigenten afgør hvordan afstemningen skal foregå. Dog kræver
vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet.

Såfremt mindst to medlemmer forlanger det, skal skriftlig afstemning foretages.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger
før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Der føres en protokol over
generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 9. Dagsorden – ordinær generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1.
Valg af dirigent og referent.
2.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4.
Fastsættelse af deltagerbetaling.
5.
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6.
Behandling af indkomne forslag.
7.
Valg af formand.
8.
Valg af kasserer.
9.
Valg af sekretær.
10.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
11.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
12.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
13.
Valg af appeludvalg
14.
Eventuelt.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages skriftlig varsel til
medlemmerne og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I
sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at bestyrelsen har modtaget opfordringen
hertil ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden.
For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære
generalforsamling.

§ 11. Bestyrelse
Lauget ledes af en ulønnet bestyrelse på 5 medlemmer der vælges på den årlige generalforsamling.
Kun myndige personer kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og
yderligere to medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og et menigt
medlem er på valg i lige år, medens kassereren, sekretæren og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Revisorerne er
ligeledes på valg hvert andet år med skiftevis afgang.
Afstemning foregår ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

§ 12. Tegningsret
Lauget tegnes af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er forpligtiget til at føre protokol over bestyrelsesmøder og andre vigtige begivenheder inden for lauget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.
§ 13. Regnskab
Laugets regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.
Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31/12 til revisorerne.
Regnskaberne, forsynet med revisionspåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af foreningens bestyrelse.
Revisionen foretages af 2 revisorer valgt på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, den ene valgt i lige
årstal, den anden i ulige årstal.
Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
§ 14. Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 15. Foreningens opløsning
Bestemmelser om laugets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Til dennes
beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af laugets stemmeberettigede medlemmer er til stede, og for
forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 stemmer for.
Opnås en sådan majoritet på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling gås frem som foreskrevet under § 10. dog
kræves her 5/6 af de afgivne stemmer for forslaget uanset antallet af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Den opløsende generalforsamling tager ved simple flertalsafgørelser beslutninger om eventuelt salg af ejendele samt
afvikling af formue og gæld. Det opnåede provenu overgår herefter til et almennyttigt formål.
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