
VEDTÆGTER 

For 

KØBENHAVNS PIONERFORENINGS SKYTTELAUG 
 
 

1. Laugets navn er Københavns Pionerforenings Skyttelaug, og er hjemmehørende i København. 
 
2. Det er laugets formål gennem sit virke, at skabe de bedste muligheder for pionerers udøvelse af 

skydning som idræt. 
 
3. Skyttelauget er en afdeling af Københavns Pionerforening af 6. November 1909 (KP), og er tilsluttet 

Danske Gymnastik & Idrætsforeninger (DGI) gennem en af disses amtsforeninger, og Dansk 
Skytteunion. 

 
4. Som medlemmer kan optages alle medlemmer af KP. 
4.1 Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden. 
 
5. Medlemskontingentet fastsættes på det ordinære medlemsmøde. 
5.1 KP yder årligt et tilskud, der  modsvarer kontingentet til den lovpligtigt tilknyttede landsorganisation. 
 
6. Skyttelauget ledes af et udvalg på 3, men ikke over 5 medlemmer. 
6.1 Formanden vælges direkte af medlemmerne, derudover konstituerer skyttelauget sig selv med kasserer 

og sekretær.  
6.2 Udvalget fastsætter selv sin dagsorden. 
 
7. Skyttelauget fører selvstændigt regnskab, der revideres kritisk af KP´s revisorer, der uanmeldt kan 

kontrollere laugets regnskab. 
7.1 Regnskabet fremlægges på det årlige medlemsmøde, og sammen med KP´s driftsregnskab på den årlige 

generalforsamling. 
 
8. Ordinært medlemsmøde afholdes inden Københavns Pionerforenings ordinære generalforsamling. 
8.1 Indkaldelse sker gennem medlemsbladet Pionerens december nummer. 
8.2 Alle beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 
8.3 Økonomiske beslutninger kan kun træffes indenfor laugskassens formåen. 
 
9. Ekstraordinært medlemsmøde afholdes, når udvalget finder anledning dertil, eller 1/3 af laugets 

medlemmer fremsætter anmodning derom ved skriftlig motiveret dagsorden. 
9.1 Indkaldelse til mødet skal ske senest 14 dage før mødet og inden 5 uger efter modtagelse af skriftlig 

motiveret dagsorden. 
 
10. Skyttelauget er jf. § 3 og i henhold til gældende våbenlov underkastet bestemmelserne for 

Skytteforeningernes Våbenregistering. 
10.1  Kartotek over registreringspligtige våben skal afleveres til våbenregistreringen, ligesom ændringer  

løbende skal indberettes. 
10.2  Da lauget er berettiget til at give våbenpåtegning, er laugsudvalget forpligtet til at give orientering til   

politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter laugets skøn, af 
hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. 
(Skytteforeningernes Våbenregistrerings skrivelse af 7. Juni 1988). 

 
11.  Skyttelauget kan kun opløses på et i samme anledning indvarslet medlemsmøde. 
11.1  Opløses skyttelauget, tilfalder alle dets ejendele og midler Københavns Pionerforening af 6. November 

1909. 
11.2  Effekter og værdier modtaget fra DGI skal retuneres til disse. 
 
12 Således godkendt på KP´s ekstraordinære generalforsamling den 22. November 1988, fra hvilken dato 

vedtægterne af 13. Februar 1978 sættes ud af kraft. 
 
Vedtægternes stk. 6.1 og 8 er ændret på Skyttelaugets ordinære medlemsmøde 1994. 


