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               Vedtægter PRS DK-KSC 

 

§ 1. Navn, hjemsted og organisatorisk tilhør  

Foreningens navn er Precision Rifle Shooters Denmark – København Skyttecenter (”PRS DK – KSC” eller 

”PRS Denmark – KSC”) og er stiftet den 2. august 2017. Foreningen har hjemsted i Københavns kommune.  

Foreningen er medlem af Dansk Sportsskytte Forbund (DSF) under Dansk Skytte Union (DSkyU) og her 

igennem Danmarks Idrætsforbund (DIF) samt tilsluttet Danmarks Jægerforbund, og hermed underlagt 

disses vedtægter, love og bestemmelser.  

 

 

§ 2. Formål  

Foreningens formål er:  

• At støtte jagtskytter med jagt- og jagtlignende rifler og  

• At støtte sportsskytter med riffel og pistol  

 

- ved at afholde træning, stævner, foredrag og andre aktiviteter for at fremme skydning for jægere og 

sportsskytter.  

 

 

§ 3. Indmeldelse og udmeldelse  

Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. For ansøgere mellem 16 år og 18 år skal der gives 

tilsagn fra forældre eller værge.  

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Ved udmeldelse sikres at økonomisk mellemværende med 

foreningen betales til foreningen. Udmeldelse skal ske senest en uge før betalt medlemskab udløber.  

 

 

§ 4. Medlemskab  

Et gyldigt medlemskab indebærer:  

- Ansøger er mindst 16 år gammel,  
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- Har dansk statsborgerskab  

- Har indbetalt kontingent inden udgangen af forfaldsmåned og  

- Har uberygtet ry samt ingen i bestyrelsen nægter optagelse.  

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at indhente vandelsgodkendelse af nye og eksisterende medlemmer.  

 

Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes, såfremt:  

- Vedkommende ikke har vandelsgodkendelse  

- Vedkommende handler til skade for foreningens ry  

- Manglende indbetaling af kontingent jf. §6  

- Vedkommende opfører sig i strid med foreningens vedtægter  

- Vedkommende groft har tilsidesat sine medlemspligter, herunder sikker våbenhåndtering eller 

- Vedkommende taler andet end dansk, svensk, norsk og/eller engelsk på skydeanlæg.  

 

Medlemmet har krav på foretræde for bestyrelsen, inden denne træffer sin afgørelse.  

Et ekskluderet medlem kan forlange bestyrelsens afgørelse prøvet ved næste ordinære generalforsamling. 

En stadfæstelse kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.  

 

§ 5. Kontingent og gebyr  

Når et medlem optages til medlemskab i foreningen, skal medlemmet betale et indmeldelsesgebyr samt 

kontingent. Kontingentbeløbet fastsættes på den ordinære generalforsamlingen.  

 

 

§ 6. Medlemskontingent restance  

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Indbetaler medlemmet fortsat ikke 

kontingent efter skriftlig påmindelse, kan medlemmet risikere at blive meddelt, at medlemmet er slettet 

af foreningens medlemsliste (og dermed ikke er medlem længere) og tilbagekaldelse af eventuel 

våbenpåtegning iværksættes. Genoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden og nyt 

indmeldelsesgebyr samt at bestyrelses med simpelt flertal er enige herom.  
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§ 7. Våbenpåtegningsret.  

Foreningen er af politimesteren i Københavns politikreds bemyndiget til at give våbenpåtegning på 

medlemsbeviser. Våbenpåtegningen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter 

godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed.  

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

hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et 

våben.  

 

 

§ 8. Ordinær generalforsamling  

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender som årligt afholdes i marts 

måned. I januar måned kan der sendes indkomne forslag som vil blive behandles på dagsorden på 

generalforsamlingen til PRS DK´s Formand.  

Der indkaldes med 1 måneds varsel via opslag på PRS DK´s hjemmesiden hvor også dagsorden vil ligge 

med indkomne forslag.  

Gæster indbudt af bestyrelsen har adgang, men ingen stemmeret. Medlemmer (herunder bestyrelsen) 

har adgang og stemmeret forudsat:  

- Medlemmet har været medlem i de foregående 6 måneder (dette gælder dog ikke i foreningens første 

6 måneder siden stiftelsesdato).  

- Medlemmet ikke er i kontingentrestance.  

 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Der kan kun 

stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver 

vedtægtsændringer ¾-flertal  

 

 

§ 9. Dagsorden på ordinær generalforsamling  

Dagsorden på 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 kontingenter og gebyrer.  

5. Behandling af indkomne forslag.  
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6. Valg af bestyrelse.  

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.  

8. Åben diskussion. Her kan intet vedtages.  

Ad 1. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes ved 

underskrift af dirigenten.  

Ad 4. Kontingentet skal fastsættes så mindst alle ”faste omkostninger” dækkes ved det højeste 

medlemsantal i det forgangene år.  

Ad 5. Indkommende forslag skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før 

generalforsamlingens afholdelse.  

Ad 6. Formandstitlener på valg hvert 3. år og første gang i år 2020 Ekstraordinær Generalforsamling – 27. 

Jan 2018 Deltagere: Peter B., Christian N., Stig A. og Jimmi  

Side 4 af 5  

 

Næstformand og kasserer titlerne (må gerne være sammen person) er på valg hvert 3. år og første gang i 

år 2019  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 3. år. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år, første 

gang dog indtil 2019.  

Kun medlemmer som har været medlem de foregående 6 måneder kan stille op til bestyrelsen (dette 

gælder dog ikke i foreningens første 6 måneder siden stiftelsesdato).  

 

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal af bestyrelsen og skal indkaldes, 

når mindst 50% af foreningens stemmeberettigede medlemmer, jf. § 11, skriftligt over for bestyrelsen 

fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæringens 

modtagelse. Indkaldelse med dagsorden skal ske via PRS’ website med mindst to ugers varsel.  

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den 

ordinære generalforsamling. Kun punkter medtaget i indkaldelsen kan behandles.  

 

§ 11. Bestyrelsen  

Bestyrelsen består af en rollerne formand, næstformand og kasserer samt øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Der bestræbes at være 3 medlemmer i bestyrelsen. Det er krav at et bestyrelsesmedlem er af foreningen 

for ellers falder bestyrelsesmedlemmet ud af bestyrelsen.  
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Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen 

fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af 

løbende eller enkeltstående opgaver.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er med på et bestyrelsesmøde. 

Beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller 

fungerende formands stemme afgørende.  

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Over 

bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.  

 

§ 12. Tegningsret  

Foreningen tegnes af formanden og næstformand i forening. Ved økonomiske dispositioner over DKK 500 

kræves dog godkendelse af mindste 2/3 af bestyrelsen. Ekstraordinær Generalforsamling – 27. Jan 2018 

Deltagere: Peter B., Christian N., Stig A. og Jimmi  
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§ 13. Regnskab  

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og skal holdes ajour af kassereren.  

 

§ 14. Hæftelse  

Foreningen, bestyrelsen samt medlemmerne hæfter alene ved foreningens formue efter gængse retslige 

regler. Dermed gælder også at Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.  

 

§ 15. Foreningens opløsning  

Foreningen kan kun opløses når Generalforsamlingen med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende 

medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og 

højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.  

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, overføres deles 50/50 mellem DSF og 

Jægerforbundet forvalter formuen af i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i 

foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. 

I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til 

naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.  

 

Foreningen afholdte konstituerende generalforsamling d. 20. november 2017, og senest er vedtægterne 

rettet til på ordinær generalforsamling d. 30. marts. 2019.  


