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LOVE
§ 1.

Selskabets navn er: "Ebeltoft Borgerlige Fugleskydningsselskab".
Selskabet er stiftet den 26. august 1913 med hjemsted i Ebeltoft Kommune.

§ 2.
Selskabets formål er - i overensstemmende med og i ærbødighed for selskabets 
stolte traditioner - at afvikle den årlige fugleskydning og de dertil knyttede aktiv-
iteter.
Den årlige fugleskydning afholdes for så vidt muligt første torsdag i juli.

§ 3.
Enhver skydeduelig mand med tilknytning til Ebeltoft kan optages i selskabet.
Ledsaget af indstilling fra mindst to skydebrødre eller én fuglekonge (der kan kun 
stilles for èn person hvert år) indgives skriftlig begrundet ansøgning om optagelse til 
bestyrelsen.
Optagelse foretages det følgende år efter bestyrelsens bevilling ved personligt frem-
møde på selskabets ordinære generalforsamling.

§ 4.
Ethvert medlem skal forsynes med et selskabsemblem, som skal bæres synligt på 
skydepladsen og ved selskabets sammenkomster.

§ 5.
Selskabets kontingent og gebyr fastsættes hvert år efter indstilling fra kassereren på 
den årlige generalforsamling.

§ 6.
Når et medlem udmelder sig af selskabet eller i øvrigt slettes af medlemslisten, 
ophører hans medlemskab.
Medlemmer, der er i restance med kontingent, meddeles skriftlig påkrav om betaling 
og slettes af medlemslisten, såfremt berigtigelse ikke er sket inden en uge efter 
påkrav.

§ 7.
Ordinær generalforsamling afholdes i løbet af februar måned.
Tid og sted for generalforsamlingens afholdelse meddeles medlemmerne skriftligt 
med mindst 10 dages varsel.



Dagsorden til den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om virksomheden.
3. Det reviderede regnskab fremlægges.
4. Valg af formanden/kassereren.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af fanejunker, paradefører samt suppleanter.
7. Valg af to fanebærere og suppleanter.
8. Valg af to revisorer.
9. Valg af skydeudvalg.
10. Meddelelse om optagelse af nye medlemmer.
11. Meddelelse om dato for fugleskydningen.
12. Indkomne forslag.
13. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst en fjerdedel 
af medlemmerne forlanger det.

§ 8.
Bestyrelsen består af fem medlemmer.
Formanden og kassereren vælges på selve generalforsamlingen.
Formanden samt et medlem vælges de ulige år, mens kassereren og 2 medlemmer 
vælges de lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

§ 9.
Det påhviler formanden at lede forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og i øvrigt at 
sørge for, at det vedtagne udføres efter bestemmelsen. Han leder i det hele taget 
selskabets anliggender inden for de gældende love og de på generalforsamlingen og 
bestyrelsesmøderne vedtagne.
I formandens fravær overtager næstformanden hans funktioner.
Arkivet med alle selskabet regnskaber, breve og andre ting beror hos de af form-
anden udpegede forvaltere, der har at sørge for, at ikke noget deraf bortkommer eller 
ødelægges.

§ 10.
Skulle der opstå nogen trætte mellem selskabets medlemmer, da afgøres denne af 
bestyrelsen for så vidt de i selskabets love og reglementer givne bestemmelser 
kunne komme til anvendelse.

§ 11.
Bestyrelsen fastsætter reglementer med hensyn til skydningen og i øvrigt for god 
ordens overholdelse og søger for, at et uddrag af disse er opslået på et for medlem-
merne tilgængeligt sted på selskabets skydeplads.



H
VI

TV
ED

S 
BO

g
Tr

yK
KE

r
I A

/S

§ 12.
Kassereren opkræver kontingent og gebyr samt forestår alle betalingerne efter at 
disse er anvist til udbetaling.
Kassereren fører selskabets regnskaber.

§ 13.
Sekretæren fører forhandlingsprotokollen ved alle møder, brevveksling, opråbsbog 
samt alle skriftlige arbejder, der ikke påhviler kassereren.

§ 14.
Motiverede forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt fremsendes 
til bestyrelsen inden årets udgang, jf. dagsordenens punkt 12.

§ 15.
Forslag til forandring af selskabets love kan fremsættes af bestyrelsen eller af mindst 
15 af selskabets medlemmer, når de til bestyrelsen fremkommer med skriftlig 
begæring herom.
For at en forandring af lovene kan finde sted, udfordres, at der er mødt mindst 
halvdelen af selskabets medlemmer, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende med-
lemmer stemmer der for.
Er der ikke til generalforsamlingen mødt det nævnte antal medlemmer, skal besty-
relsen indvarsle til generalforsamling inden 14 dage derefter, på hvilken eventuelle 
lovændringer kan vedtages, når mindst 3/4 af de mødte stemmer der for.

-------------------------------------------------------------

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. marts 2008.

 Niels Hvitved Mads Brath Waldemar Blichfeldt
 sekretær formand næstformand

 Jørgen Nyhuus Peder Skriver Møller
 kasserer forvalter


