
FORRETNINGSORDEN 

FOR 

BESTYRELSEN 

I 

LYNGE-UGGELØSE IF, Skytteafdelingen 

 

  

 § 1. Navn, hjemsted og organisatorisk tilhør 

Lynge-Uggeløse Skytteafdeling, herefter benævnt Afdelingen er en selvstændig juridisk 

enhed, med egen generalforsamlingsvalgt bestyrelse, under Lynge Uggeløse Idrætsforening 

(LUI), og har hjemsted i Allerød kommune. 

 

Afdelingen er tilsluttet Sjællands Skytte Forbund (SSF) under Dansk Skytte Union (DSkyU) 

og således under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), DGI Skydning, Lynge-Uggeløse 

Idrætsforening (LUI) og hermed underlagt disses vedtægter, love og bestemmelser. 

 

§ 2. Formål 

Afdelingens formål er gennem sine virkemidler at udbrede kendskabet til, samt dyrke 

skydning som sport. 

 

§ 3. Våbenpåtegningsret. 

Afdelingen er af politimesteren i Hillerød politikreds bemyndiget til at give våbenpåtegning 

på medlemsbeviser. Våbenpåtegningen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og 

efter godkendelse af medlemmet hos Afdelingens bestyrelse og hos den lokale 

politimyndighed. 

 

§ 4. Tilbagekaldelsesret og -pligt. 

Da Afdelingen er berettiget til at give våbenpåtegning, er Afdelingen forpligtiget til at give 

orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem der 

efter bestyrelsens skøn, af en hvilken som helst grund, ikke længere bør være indehaver af en 

meddelt tilladelse til et våben. 

 

 

 



§ 5. Medlemsskab 

Som aktivt eller passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år. 

Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge. 

 

§ 6. Indmeldelse 

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til Afdelingens sekretær/kasserer. 

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller 

værge. 

 

§ 7. Udmeldelse 

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren i Afdelingen. 

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende 

med Afdelingen. 

 

§ 8. Restance 

Ved for sen betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke 

betales senest (jf. LUI’s vedtægter) herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er 

slettet af Afdelingens medlemsliste og tilbagekaldelse af  våbenpåtegningen iværksættes. 

 

 

§ 9. Generalforsamlingens ledelse i afdelingen m.v. 

Generalforsamlingen tilstræber at der vælges en dirigent, der ikke bør være medlem af 

bestyrelsen. 

Stk. 1 

Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer der er fyldt 21 år, som ikke er i 

kontingentrestance og har været medlem i mindst (6 måneder). 

 

 

 

 

 



 

§ 10. Ændring af forretningsorden 

Ændringer af forretningsordenen kan ske på ethvert bestyrelsesmøde, når mindst 3/4 af de 

fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for forslaget. 

 

§ 11. Afdelingens opløsning 

I tilfælde af afdelingens opløsning skal afdelingens våben deponeres hos DGI Nordsjælland 

og kartoteker over registreringspligtige våben overgå til DGI Nordsjælland. 

-oo0oo- 

 

Således vedtaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 23. februar 2015 

 

 


