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8. februar 2023 
 

§1. Navn og hjemsted 
Institutionens navn er Brobyværk Skydebane og hjemsted er Søndervej 75, Tørringe, 5672 Broby, 
Faaborg-Midtfyn Kommune. 
 
§2. Formål 
Institutionen har til formål at drive og udvikle skydebanen i Tørringe for foreninger med 
baneskydning som formål. 
 
§3. Medlemmer 
Foreninger med baneskydning som formål, kan søge om medlemskab på ordinær 
generalforsamling. Medlemmerne betaler en lejeafgift i henhold til indgået kontrakt. 
Medlemmerne har ingen andel i institutionens formue eller driftsoverskud, der alene tilfalder 
institutionen. Medlemmerne hæfter ikke for gæld eller eventuelt driftsunderskud. 
Medlemskabet ophører når medlemsforeningen ikke har betalt leje efter en påmindelse. 
 
§4. Ordinær generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år senest med udgangen 
af april måned. 
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel ved mail til medlemsforeningernes 
formænd med angivelse af generalforsamlingens dagsorden.  
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt sendes til 
bestyrelsen senest 14 dage før. 
Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer af medlemsforeningerne adgang. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 
Beslutninger samt valg træffes ved almindeligt flertal blandt medlemsforeningerne dog med 
undtagelse af vedtægtsændringer (se §9). 
Alle afstemninger foregår skriftligt når blot et medlem på generalforsamlingen med stemmeret 
forlanger det. 
Stemmeret har hvert enkelt fremmødt medlem af medlemsforeningerne der ikke er i 
kontingentrestance gældende for både medlemsforeningen og det enkelte medlem. Stemmeret kan 
kun udøves ved personligt fremmøde. 
Personer kan kun vælges til bestyrelsen, når disse er fysisk til stede ved generalforsamlingen med 
mindre, der foreligger et skriftligt tilsagn fra dem. 

Dagsorden: 
a. Valg af dirigent 
b. Formandens beretning 
c. Kassereren forelægger revideret driftsregnskab, statusoversigt samt evt. budget for året 
d. Forslag/budget for det efterfølgende år 
e. Behandling af indkomne forslag 
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f. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
g. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år 
h. Eventuelt 
 
§5. Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller skal indkaldes når mindst en af 
medlemsforeninger fremsætter skriftligt forslag herom. Indkaldelsen skal ske med 4 ugers varsel og 
efter samme retningslinjer som ved ordinær generalforsamling. 
 
§6. Institutionens ledelse 
Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, fordelt som følger; 
et medlem fra hver medlemsforening. Ved flere end 5 er det de 5 største medlemsforeninger (målt i 
leje kr.) der kan udpege en person. Hvis en forening ikke ønsker/kan udnytte sin bestyrelsespost 
vælger generalforsamlingen dette medlem. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges/vælges for 2 år ad gangen.  
3 medlemmer udpeges/vælges i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. 
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserere. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede. Der føres protokol over 
bestyrelsesmøderne. 
Afgørelser træffes ved simpelt flertal. 
 
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af anlægget og udlejning af samme som sker med 
mest mulig økonomisk hensyntagende. Bestyrelsen udfærdiger lejekontrakt til brugerne af banen. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
§7. Økonomi, og revision 
Regnskabsår følger kalenderåret. 
Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. 
Revideret regnskab skal foreligge senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 
 
§8. Tegningsregler 
Institutionen tegnes af formanden eller næstformand samt mindst et bestyrelsesmedlem. 
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån skal godkendes af den samlede 
bestyrelse. 
 
§9. Vedtægtsændringer 
Ændringer af vedtægten kan ske på enhver generalforsamling, når forslag er fremsendt 14 dage før 
den varslede indkaldelse og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 
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§10. Ophør 
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling.  
For at denne er beslutningsdygtig kræves at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst 3/4 af de afgivne 
stemmer er for forslaget.  
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal 
stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 
 
2. generalforsamling afholdes mindst 2 og senest 4. uger efter den første. 
 
Overskud ved ophør og salg af ejendom/aktiver går til velgørende formål i postnummerområdet 5672 
 
 
Vedtaget på generalforsamlingen d.  
 
Formand: 
 
 
 
Dirigent : 
 


