
Vedtægter for foreningen 

”Flugtskydningsbanen Ruskær” 
                                                        

  

§ 1 Navn og Hjemsted  
Foreningens navn er ”Foreningen Flugtskydningsbanen Ruskær” og er beliggende på adressen, 

Ruskærvej 21 A, 7441 Bording, en del af matr.nr. 4b Bording Hede, Bording. Hjemstedskommune 

er Ikast-Brande kommune. 

  

§ 1.1 Stiftelsesgrundlag  
Foreningen er stiftet d. 8 december. 2009 og virker i henhold til de nedennævnte 

vedtægter. Flugtskydningsbanen Ruskær tilhører følgende jagtforeninger i Ikast-Brande 

kommune: Munklinde og Omegns Jagtforening, Bording - Engesvang Jagtforening, 

Isenvad Jagtforening og Ikast - Faurholt Jagtforening. 

  

§ 1.2 Ændringer i ejerforhold 
Såfremt to eller flere af ejerne, Munklinde og Omegns Jagtforening, Bording - Engesvang 

Jagtforening, Isenvad Jagtforening og Ikast - Faurholt Jagtforening, vælger at blive sammenlagt skal 

den fortsættende forening indtræde med summen af de rettigheder og forpligtelser jfr. Foreningen 

Flugtskydningsbanen Ruskær’s vedtægter, som de sammenlagte foreninger tidligere havde 

enkeltvis. 

  

§ 2 Formål 
Foreningens formål er, at fremme interessen for ”Sportsskydning til bevægelige 

mål (flugtskydning)”.  

Derudover at medvirke til at så mange som muligt af sportsskytter, nye jagttegnsløsere, samt jægere 

i almindelighed får oplysning om våbenbehandling og ikke mindst får interesse for denne form for 

sportsskydning, såvel teori som praksis. 

Foreningens formål er endvidere at arbejde med skydning som træning og konkurrence i tilslutning 

til Dansk Flugtskydnings Forbund og Danmarks Jægerforbund 

Foreningens formål er ligeledes at være den samlende forening i samarbejdet mellem 

Jagtforeningerne Munklinde og Omegn, Bording – Engesvang, Isenvad og Ikast - Faurholt.  

  

§ 2.1 Organisatorisk tilhør 
Foreningen er, som medlem, tilsluttet Dansk Flugtskydning Forbund og herigennem Dansk Skytte 

Union og Danmarks Idræts-Forbund og Danmarks Jægerforbund og er dermed underlagt disses love 

og bestemmelser. 

  

§ 3 Medlemsforhold 
Som medlem kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, ved at betale det på 

generalforsamlingen fastsatte årskontingent, dog er medlemmer af Jagtforeningerne, Munklinde og 

Omegn, Bording – Engesvang, Isenvad og Ikast - Faurholt. automatisk medlem af foreningen 

”Flugtskydningsbanen Ruskær”. 

Medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld, udover at betale deres medlemskontingent indtil 

lovlig udmeldelse er sket. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til 

udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle 

økonomiske mellemværende med foreningen afvikles. 

  



§ 3.1 Udelukkelse og eksklusion 
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende udviser uforsvarlig 

adfærd på banen, handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine 

medlemsforpligtelser. 

  

§ 4 Våbenpåtegningsret. 
Foreningen vil søge Politimesterens bemyndigelse til at give våbenpåtegning på medlemsbeviser.  

Våbenpåtegningen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelse og efter godkendelse af 

medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed. 

  

  

§ 4.1 Tilbagekaldelsesret og -pligt. 
Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenpåtegning fra et medlem, 

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

et våben. 

  

§ 5 Generalforsamlingen 
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i februar. Generalforsamlingen indkaldes med 

mindst 3ugers varsel, enten skriftligt til medlemmerne eller ved opslag på foreningens hjemmeside. 

En rettidigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

Forslag til ændringer af vedtægterne skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

Valgbar til bestyrelse og stemmeberettiget er medlemmer af foreningen ”Flugtskydningsbanen 

Ruskær” 

Emner vedtaget på generalforsamlingen, der skal godkendes af Munklinde og Omegns Jagtforening, 

Bording – Engesvang Jagtforening, Isenvad Jagtforening og Ikast – Faurholt Jagtforening, skal 

godkendes af de respektive bestyrelser og/eller ved ekstraordinære generalforeninger i disse 

foreninger senest ved udgangen af april måned samme år. 

  

§ 6 Generalforsamlingens dagsorden 
Dagsorden på det ordinære generalforsamling skal omfatte følgende. 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af formand 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

9. Valg af 1 revisorer og 1 suppleant 

10. Eventuelt 

  

§ 7 Generalforsamlingens ledelse 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen og som ikke er 

medlem af bestyrelsen. 

Beslutninger vedtages ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer 3/4 flertal blandt de 

fremmødte i foreningen og beslutning om foreningens opløsning mindst ¾ flertal blandt de 

fremmødte. 



Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 medlemmer 

begærer skriftlig afstemning. 

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves at referat fra 

generalforsamlingen indføres i en af bestyrelsen, autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten 

og sekretær. 

Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne af de 4 jagtforeninger, og det skal tilstræbes at der opnås 

en ligelig fordeling af bestyrelsesposterne, mellem de 4 jagtforeninger som muligt.  

Ved den stiftende generalforsamling giver dette således mulighed for, at hver af de 4 jagtforeninger  

får 2 personer repræsenteret i den første bestyrelse. 

Såfremt en af de 4 jagtforeninger ikke kan/ønsker at opstille medlem/medlemmer til bestyrelsen, 

kan man fravige dette og der vælges den/de manglende bestyrelsesmedlemmer fra de øvrige 

jagtforeninger, såfremt en af de 4 jagtforeninger ikke er repræsenteret i bestyrelsen, senere ønsker 

dette muligt, skal de tilgodeses ved næste generalforsamling. 

  

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når 

mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke 

sager der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal 

bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til 

ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftlig til medlemmerne 

med mindst 1 uges varsel. 

  

§ 9 Bestyrelsen  
Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen. 

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. 

Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 4 af 8 medlemmer af bestyrelsen 

begærer dette. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af medlemmerne er til stede. Hvert medlem af 

bestyrelsen har én stemme. Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres beslutningsprotokol, som efter hvert 

møde underskrives af de fremmødte medlemmer.  

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, valgt for 2 år ad gangen. 4 i lige år og 4 i ulige år. Formanden 

vælges på generalforsamlingen som ét af de 8 medlemmer, bestyrelsen konstituerer 

sig efterfølgende med næstformand, kasserer og sekretær.  

Kasserer og sekretær kan vælges uden for bestyrelsen. 

Der vælges fire bestyrelsessuppleanter for en etårig periode. Bestyrelsessuppleanterne vælges 

blandt medlemmerne af foreningen, og det skal tilstræbes at der om muligt opnås en ligelig 

fordeling af suppleanterne mellem de ejende jagtforeningerne.  

  

§ 10 Formue 
Hver af de 4 samarbejdende jagtforeninger indskyder ved etableringen af Flugtskydnings Banen 

Ruskær  

Kr. 40.000,00. 

Såfremt der skal foretages yderligere indskud til flugtskydningsbanen, skal dette enstemmigt 

vedtages af de 4 jagtforeninger og i øvrigt ske med ligeligt beløb. 

Bestyrelsen har ret til at udstede Partialobligationer til finansiering af flugtskydningsbanens anlæg 

og drift. 



Bestyrelsen fastsætter årligt det antal Partialobligationer, der udtrækkes inden den 31/1, såfremt der 

er overskud efter henlæggelser til drift og nyinvesteringer. 

Resultat af udtrækningen bekendtgøres på hjemmesiden, ligesom resultatet offentliggøres på de 

samarbejdende jagtforeningers generalforsamling. 

Er beløbet for en udtrukket partialobligation ikke afhentet inden 5 år efter offentliggørelsen tilfalder 

beløbet endeligt ``Flugtskydningsbanen Ruskær``. 

  

§ 11 Regnskab 
Det påhviler kassereren at sørge for at foreningens regnskaber bliver ført og administreret på 

forsvarlig vis. Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12 Førstkommende regnskabsperiode vil 

dog være 1/9-2012 til 31/12-2013.  

Foreningens formue skal anbringes i lokale/anerkendte pengeinstitutter. 

  

§ 12 Revision 
De to revisorer, der skiftevis vælges på generalforsamlingen blandt medlemmerne for en 2 års 

periode, skal revidere regnskabet og påtegne dette. Revisorerne har endvidere til opgave, løbende at 

påse at foreningen administreres hensigtsmæssig og i overensstemmelse med de fastsatte 

retningslinjer. Revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn og skal hvert år i januar gennemgå 

årsrapporten og påse at beholdningerne er til stede. 

Der vælges én revisorsuppleant blandt medlemmerne for en etårig periode. 

  

§ 13 Tegning 
Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden i 

forening med sekretæren og et bestyrelsesmedlem. 

Meddelelse af enefuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren. 

  

§ 14 Aktiviteter 
For de 4 nævnte jagtforeninger, Munklinde og Omegn, Bording – Engesvang, Isenvad og Ikast - 

Faurholt, stilles banen til rådighed i forbindelse med deres årlige aktiviteter. Bestyrelsen fastlægger 

i samarbejde med foreningerne et årsprogram, der offentliggøres senest 1.December 

§ 15 Ophør 
Generalforsamlingen kan 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.  

Foreningens eventuelle formue skal, efter at alle forpligtelser er opfyldt fordeles til 

de 4 jagtforeninger, Munklinde og Omegn, Bording – Engesvang, Isenvad og Ikast - 

Faurholt, Ligeligt med ¼ del. 

  

§ 16 Ikrafttræden 
Ovenstående vedtægter der er behandlet og godkendt af de 4 nævnte Jagtforeninger, Munklinde og 

Omegn, Bording – Engesvang, Isenvad og Ikast – Faurholt, træder i kraft når vedtægterne også er 

godkendt på Foreningen Flugtskydningsbanen Ruskær`s stiftende generalforsamling den 8 

december 2009 samt af Dansk Flugtskydningsforbund og Danmarks Jægerforbund. 

Ovenstående vedtægter godkendt på Foreningen Flugtskydningsbanen 

Ruskær´s generalforsamling den 8december. 2009. 

Disse vedtægter, der blev godkendt på generalforsamlingen den 8. december 2009 er blev ændret på 

generalforsamlingen den 19. september 2012. 

tel:31/12-2013


Disse vedtægter, der blev godkendt på generalforsamlingen den 8. december 2009 er blev ændret på 

generalforsamlingen den 13. februar 2014. 

  

  

  

Ruskær den 13. februar 2014. 

  

  

  

Bestyrelsen 

  

  

  

Formand                                     Næstformand 

Lars BitschKlaus Thor 
  

 

  

Sekretær                              Best. medlem   

René C. LarsenRichard Pedersen 
  

  

  

Best. medlem                             Best. medlem   

Jan GrønbækHans Bille 
  

  

  

Best. medlem                             Best. medlem   

Kim HenriksenTommy Klausen 
 


