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1. NAVN 
Foreningens navn er AARHUS BUESKYTTELAUG, og den er en sammenslutning af Aarhus Bueskytteforening stiftet 2. 
maj 1939, og Skyttelauget Buen stiftet 1. oktober 1940. Farverne rød/hvid. 

 

 

2. FORMÅL 
Lauget har til formål at drive bueskydning, at skaffe sine medlemmer lejlighed hertil på betryggende baner, samt søge at 
fremme interessen for sporten. 
 
 
 
3. MEDLEMMER 
Medlemskab 
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, som ikke står i gæld til andre foreninger under BD eller DIF. 
Optagelsen kan ske på en af følgende måder: 
 

A. Aktiv  
Medlemskabet giver adgang til Aabl's træningsbaner uden begrænsninger, dog under hensyntagen til øvrig aktivitet. 
 
B. Passiv (støttemedlem) 
Medlemskabet giver adgang til deltagelse i Aabl's interne arrangementer, men ikke egentlig træningsskydning. 
 

Gæstekort 
Bueskytter fra andre foreninger, som i en begrænset periode opholder sig i Aarhus, kan tilbydes adgang til træning på 
laugets baner. Der opnås ikke medlemskab af Aabl. 
 
 
 
4. ÆRESMEDLEMMER 
Æresmedlemmer kan af bestyrelsen udnævnes ved en generalforsamling. Udnævnelsen medfører kontingentfrihed og 
afgiftsfri deltagelse i laugets stævner. 
 
 
 
5. KONTINGENT 
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.  
Ved indmeldelse kan bestyrelsen fastsætte et indskud maksimalt svarende til 1 måneds kontingent. 
 
 
 
6. UDELUKKELSE 
Er et medlem kommet i 1 kvartals restance eller har pådraget sig gæld til lauget på anden måde, kan bestyrelsen 
udelukke ham/hende med 8 dages varsel. Har et medlem pådraget sig restance for 1 år, skal bestyrelsen udelukke 
ham/hende med nævnte varsel. Den på grund af gæld udelukkede, må, for påny at blive medlem, betale sin gæld til 
lauget samt nyt indskud. Ved særlige forhold (sygdom o.l.) kan der gives dispensation. 
 
Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor (usportslig optræden, tilsidesættelse af sikkerhedsregler o.l.) udelukke et 
medlem fra lauget foreløbigt, hvorefter den ordinære generalforsamling, på hvilken den pågældende har ret til at forsvare 
sig, tager den endelige beslutning (almindeligt flertal - skriftlig afstemning). 
 
Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som særligt punkt på dagsordenen. Et sådant medlem kan kun genoptages 
ved en ny generalforsamling. 
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7. BESTYRELSEN 
Laugets daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 personer. 
 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.  
 
I lige årstal vælges 3 personer, og i ulige årstal vælges 4 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende 
møde. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. 
 
Bestyrelsen kan træffe alle afgørelser, som vedrører laugets økonomiske forhold. Såfremt sådanne afgørelser forpligter 
lauget udover laugets disponible midler, skal afgørelsen være enstemmigt vedtaget af bestyrelsen. Ved udfærdigelse af 
evt. pant eller gældspapirer tegnes lauget ved underskrift af hele bestyrelsen.  
 
Der skal føres protokol over alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. 
 
Til supplering af bestyrelsen ved eventuelt frafald vælges en 1. og 2. suppleant for 1 år ad gangen.  
 
Bestyrelsen kan til særlige formål nedsætte et udvalg, hvori mindst ét bestyrelsesmedlem skal have sæde. 
 
 
 
8. REGNSKAB 
Regnskabet følger kalenderåret og skal inden 1. februar afleveres til revision. Det reviderede regnskab forelægges på 
den ordinære generalforsamling til godkendelse. 
 
 
 
9. REVISORER 
Til at revidere laugets årsregnskab vælges 2 revisorer samt 1  revisorsuppleant Valget gælder for 1 år ad gangen, og 
genvalg kan finde sted. 
 
 
 
10. GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger disse love foreskriver, øverste myndighed i alle laugets anliggender.  
 
Forsamlingen, der holdes ultimo februar/primo marts, indvarsles skriftligt til alle medlemmer med mindst 8 dages varsel. 
Samtidig bekendtgøres dagsordenen.  
 
Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på dagsordenen, må være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før  
generalforsamlingen.  
I sager, der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke træffe bindende beslutning. 
 
Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde. Stemmeret har kun aktive over 14 år, som har været medlem i mindst 
3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance. 
 
Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne først forebringes på næste ordinære generalforsamling. 
 
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af revideret regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent  
6. Valg af bestyrelse og suppleanter, jvf. pkt. 7 
7. Valg af revisor og suppleant, jvf. pkt. 9 
8. Eventuelt 
Dagsordenen skal oplyse, hvilke medlemmer der er på valg. 
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11. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20% (dog 
mindst 5) af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal den afholdes senest 1 
måned efter andragendet er indsendt.  
 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel. 
 
 
 
 
12. LOVÆNDRINGER 
Forandring i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er derfor. 
 
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med 8 
dages varsel indkalde til ny generalforsamling, og hvis ¾ af stemmerne da også er for ændringen, er denne vedtaget, 
uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 
 
 
13. OPLØSNING 
Bestemmelse om laugets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. 
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af laugets stemmeberettigede medlemmer er mødt, og til 
forslagets vedtagelse kræves mindst 5/6 stemmeflerhed. 
 
Opnås sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til ny generalforsamling, hvor da 
beslutningen træffes med ovennævnte  stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte stemmer. 
 
På generalforsamlingen tages samtidig beslutning om afvikling af laugets midler, forpligtelser m.v. ved simpelt 
stemmeflertal. 
 
 
14. MESTERSKABER 
Sæsonerne (sommer og vinter) afsluttes med laugsmesterskaber. 
 

 
 
Ændret på generalforsamlingen i marts 1973 
Ændret på generalforsamlingen i marts 1982 
Ændret på generalforsamlingen i november 1983 
Ændret på generalforsamlingen i november 1995 
Ændret på generalforsamlingen i november 1996 
Ændret på generalforsamlingen i november 1999 
Ændret på generalforsamlingen i februar 2002 
Ændret på generalforsamlingen i februar 2014 
Ændret på generalforsamlingen i marts 2020 


