
 

 

VEDTÆGTER 
For  

GARDERFORENINGEN FOR NORDJYLLANDS SKYTTELAUG 
(Stiftet den 3 marts 1947) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§1. NAVN/HJEMSTED 
 

Skyttelaugets navn er Garderforeningen for Nordjyllands Skyttelaug, og dets 
hjemsted er Aalborg. 

 
§2. FORMÅL 
 

Skyttelaugets formål er at samle gamle gardere til skydning på såvel kort som 
langdistance og deltage i soldaterforeninger og skytteorganisationers 
konkurrencer samt i kammeratlig samvær for der igennem at styrke 
Garderforeningen for Nordjyllands formål. 
Skyttelauget er tilsluttet De Danske Skytteforeninger og dermed undergivet 
foreningens vedtægter. 

 
§3. MEDLEMMER 
 

Kun medlemmer af Garderforeningen for Nordjylland kan optages 
skyttelauget. 

 

 



 

 

§4. KONTINGENT 
 

4.1 Kontingentet er inkluderet i Garderforeningen for Nordjyllands kontingent. 
 

4.2 Regnskabsåret er fra 1. maj til 30. april. 
 
§5. LEDELSE 
 

5.1 Skyttelauget ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på den 
årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. 
I lige år vælges 4 medlemmer og i ulige 3 medlemmer. 

 
5.2 Bestyrelsen vælger selv sin Oldermand, viceoldermand, kasserer, og 

sekretær, og fastsætter sin forretningsorden. 
 

5.3 Ved afgang udenfor valg, vil bestyrelsen kunne supplere sig selv, dog således 
at den udpegede skal godkendes af den følgende generalforsamling. 

 
5.4 Bestyrelsen vælger for et år ad gangen et medlem til Garderforeningen for 

Nordjyllands bestyrelse. Dette i henhold til §5.3 i vedtægter for 
Garderforeningen for Nordjylland, med tiltrædelse ved dennes 
generalforsamling. 

 
§6. GENERALFORSAMLING 
 

6.1 Generalforsamlingen afholdes ordinært en gang om året i maj måned. Den 
indkaldes skriftlig til hvert aktive medlem senest 7 dage inden afholdelse. 

 
6.2 På generalforsamlingen foretages følgende: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Oldermanden aflægger beretning om Skyttelaugets 

virksomhed 
3. Kassereren fremlægger revideret regnskaber 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af :      lige år 4 bestyrelsesmedlemmer, 

ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer. 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt 

 
6.3 Forslag til pkt. 4 på dagsordenen skal være Oldermanden i hænde senest 3 

dage inden generalforsamlingen. 
 

6.4 Generalforsamlingen afgør alle sager  ved simpel flertal, dog med undtagelse 
af ændringer i vedtægterne jf. §9.2. 

 
§7. EKSTRAORDINÆR GENRALFORSAMLING 
 

7.1 Ekstraordinær generalforsamling holdes når bestyrelsen begærer dette, eller 
når mindst 15 medlemmer skriftligt indsender begæring herom og forslag til 
Oldermanden. 

 
7.2 Den ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest en måned efter 

forslagets modtagelse. 



 

 

§8 TILDELING AF GARDERGEHÆNG 
 

8.1 Gardergehæng tildeles medlemmer der jævnligt kommer i skyttelauget 
gennem 25 år. 

 
8.2 Tildeling fortages ved skyttelauget generalforsamling. 

 
§9. VEDTÆGTSÆNDRINGER 
 

9.1 Forslag til ændring af skyttelaugets vedtægter skal være anført som punkt på 
dagsordenen for generalforsamlingen. 

 
9.2 Vedtægtsændringer er godkendt, såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er 

for forslagets. 
 
§10. OPLØSNING 
 

10.1 Skyttelauget kan ikke opløses, såfremt 10 medlemmer ønsker dets beståen. 
 

10.2 Såfremt skyttelauget opløses, skal alle ejendele og midler senest 14 dage 
efter beslutningen overdrages Garderforeningen for Nordjylland, der selv 
bestemmer, hvorledes disse skal anvendes. 

 
 
Disse vedtægter, der afløser vedtægter godkendt den 3. marts 1974 er således vedtaget på ordinære 
generalforsamling den 8. maj 1979. 

 
 
VEDTÆGTSTILFØJELSE 
 

Ifølge den nye våbenlov, skal skyttelauget have følgende tilføjelse for at kunne 
fungere: 
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er bestyrelsen af 
foreningen forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornøden at 
tilbagekalde påtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af 
hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt 
tilladelse til et våben. 
 
Vedtægtstilføjelsen er godkendt af skyttelauget bestyrelse den 1. december 
1998. 
Bestyrelsens navn er godkendt hos politiet i Aalborg, indlægges som løsblad i 
vedtægterne, da bestyrelsen igen skal godkendes hos politiet såfremt bare et 
medlem udskiftes. 


