
 

VEDTÆGTER FOR NYVEST IDRÆTSFORENING 

 

§1  Navn    6. Kreds Nyvest skytte-, gymnastik- og idrætsforening.  

  

      

Hjemsted    Nylars og  Vestermarie  kirkesogne,  Bornholms  

       Regionskommune.   

  

      

§2  Formål    Foreningens formål  er,  ved  idræt og anden kulturel virke,  

       at  fremme  den  enkeltes  og  fællesskabets  sundhed  og trivsel.  

  

      

§3  Tilslutning   Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Bornholm.  

DDS Bornholm, tilknyttet DGI Skydning Bornholm og 

skydebaneforening Bornholm. Bornholms skytteforbund BSF, Dansk 

Skytte Union og Dansk Sportsskytteforbund DIF og Dansk 

Handicap-Idræts forbund – DHIF  

      

§4  Medlemsret  1.   Enhver har ret til at blive medlem, enten som aktiv  

           idrætsudøver eller som aktivt støttemedlem.   

2.  Bestyrelsen kan nægte at optage en person, hvis særlig 

grund taler herfor.              

Eksklusion af et medlem kan ske ved 

generalforsamlingens tilslutning  

3.   Hvis et medlem mener sig forurettet af bestyrelsen, kan 

klage indsendes via foreningen til en af de under §3 

nævnte foreninger. 

4.   Et medlem, der er midlertidigt fraværende fra 

foreningen, forbliver det første halve år stående som 

medlem (gælder også kontingentrestancer).  

       5.   Udmeldelse skal ske skriftligt til afdelingsformændene.  

  

      

§5  Kontingent   1.   Aktivitetskontingentet fastsættes af bestyrelsen  

og udskrives og indkasseres af afdelingerne, der 

indbetaler beløbet til hovedkassen.  

Afdelingskontingentet fastsættes og opkræves af 

afdelingernes bestyrelser.    

2.  Et medlem, der ikke har betalt kontingent tre måneder 

efter udsendelse af opkrævning, kan efter forudgående 

varsel indstilles til hovedbestyrelsen til at blive slettet 

som aktiv udøver i samtlige afdelinger., jfr. dog §4, stk. 

4. Genindtræden kan kun finde sted, når restancen er 

betalt.   

  

      



§6  Generalforsamling   1.   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed 

  

Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år mellem 

16/2 og 15/3. Indkaldes med mindst 14 dages varsel via 

fysisk(e) eller elektronisk(e) medie(r), der når 

medlemmerne bedst. Dette valg træffes ud fra størst 

mulig udbredelse.  

2.    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,  

             skal være forpersonen i hænde senest 7 dage før.   

       3.    Aktive medlemmer over 14 år og passive medlemmer  

             over 25 år er valgbare og stemmeberettigede. Ethvert  

             valgbart medlem skal modtage det på ham/hende  

faldende valg. Et ikke tilstedeværende medlem kan ikke 

vælges uden samtykke. Ingen kan genvælges uden  

        samtykke.   

4.    Enhver beslutning/valg afgøres ved relativt 

stemmeflertal (flest stemmer) og skal foretages 

skriftligt, blot et medlem udtrykker ønske herom.  

       5.    Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling:   

1.  Valg af dirigent og stemmetællere  

2.  Forpersonens beretning  

3.  Afdelingsformændenes beretninger  

4.  Forelæggelse af det reviderede regnskab  

5.  Behandling af indkomne forslag.  

6.  Uddeling af kammeratskabs- og lederpokaler  

7.  Valg af bestyrelse  

8.  Valg af bestyrelsessuppleant  

9.  Valg af repræsentanter for 1 år til S/I Ny-Vest  

     Centrets repræsentantskab  

       10.  Valg af revisorer  

11.  Valg af revisorsuppleant  

        12.  Eventuelt   

       6.   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når  

       bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 4  

            afdelinger eller 1/5 af de stemmeberettigede  

medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom, sammen 

med motiveret dagsorden. Ekstraordinær 

generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages  

varsel via fysisk(e) eller elektronisk(e) medie(r), der når 

medlemmerne bedst.  og skal afholdes  

       senest én måned efter, at begæring er fremsat, og kan  

kun behandle de på den motiverede dagsorden anførte 

sager. 

 

§7  Bestyrelsen   1.   Bestyrelsen består af forperson, sekretær  

og et bestyrelsesmedlem, der vælges for 2 år ad  

gangen fordelt således, at forperson og 

bestyrelsesmedlem er på valg på ulige årstal.  



       sekretær på lige årstal. Bestyrelsen  

udpeger en kasserer, der indtræder som 

stemmeberettiget medlem af bestyrelsen. Endvidere 

indtræder forpersonen for hver aktiv afdeling i 

bestyrelsen. Forpersonen for Støtte- og  

forældreforeningen skal ved særlige punkter på 

dagsordenen, der vedrører Støtte- og 

Forældreforeningen indkaldes til bestyrelsesmøderne.  

       2.   De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer  

            udgør sammen med kassereren foreningens  

       forretningsudvalg.   

       3.   Over halvdelen af bestyrelsen skal være myndige  

          (økonomisk).   

       4.         Afdelingernes næstformænd er suppleanter for  

            afdelingsformændene.   

       5.   Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.  

       6.   Bestyrelsen kan supplere sig med forskellige udvalg.   

7.   De to selvstændige skytteafdelinger i Nyvest IF, Nyvest 

Skytteforening og Nyvest If Pistol, har ret til at give 

våbenpåtegning.  

Afdelingsbestyrelserne er forpligtet til at give  

            orientering til politiet eller, om fornødent, at  

       tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter  

            bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke  

       længere bør være indehaver af en meddelt  

            våbentilladelse til et våben. Skytteafdelingerne i  

foreningen har overfor bestyrelsen det fulde ansvar  

            for sikkerhedsområdet samt for varetagelsen af  

      administrationen med våbenpåtegning.  

  

      

§8  Afdelingerne  1.   Hver afdeling afholder hvert år inden 15. februar et  

       medlemsmøde (generalforsamling), der indvarsles på  

       behørig vis med mindst 14 dages varsel.  

2.   Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.   

       3.   Hvert afdelingsudvalg består af mindst 3 medlemmer,  

            der vælges på medlemsmødet blandt afdelingens  

            valgbare medlemmer, for 2 år ad gangen, og afgår  

        skiftevis 1-2 hvert andet år (1. gang ved lodtrækning).   

       4.   Der vælges hvert år en suppleant til afdelingsudvalget.  

       5.   Afdelingsudvalget kan konstituere sig selv med  

            Forperson og kasserer, eller vælges til posterne.   

       6.   Der vælges hvert år repræsentanter til DGI-Bornholm,  

DIF og lignende forbund.   

       7.   Regnskab samt meddelelse om  

             eventuelle nyvalg skal afleveres til fællesforpersonen  

             senest den 15. februar.  

       8.   Forældre til en afdelings medlemmer under 14 år har  



             ret til at deltage i den pågældende afdelings  

        medlemsmøde uden stemmeret.   

       9.   Enhver aftale om samarbejde med andre  

            idrætsforeninger, såvel idrætslige som økonomiske,  

            skal godkendes af hovedbestyrelsen.  

  

      

§9  Ansvar    1.   Foreningens medlemmer, bestyrelses-, afdelings- og  

             udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede  

             forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin  

             formue.  

       2.   Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk  

             forpligtelse overfor foreningen ud over  

             kontingentforpligtelsen.  

       3.   Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af  

             foreningens formue eller udbytte af nogen art.   

       4.   Foreningen tegnes af forpersonen og et  

        bestyrelsesmedlem i forening.  

       5.   Ved optagelse af lån m.v. tegnes foreningen af  

forpersonen, sekretær, et bestyrelsesmedlem og 

kassereren i forening, således at det altid er 3 personer i 

processen. 

   

      

§10  Revision   1.   Foreningens og afdelingernes regnskaber revideres af  

          to af generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges  

          for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der vælges  

          hvert år en suppleant.   

       2.   Revisorerne har ret til at revidere regnskaberne når  

          som helst og skal gøre det mindst én gang årligt.   

       3.   Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.  

  

      

§11  Fanebærer   Bestyrelsen  udpeger  en  fanebærer  til  at  repræsentere foreningen 

ved officielle lejligheder.  

  

      

§12  Æresmedlemmer Til æresmedlemmer kan bestyrelsen udnævne medlemmer, som har 

gjort en særlig fortjenstfuld indsats.  

Æresmedlemmer får livsvarigt medlemskab og betaler intet 

kontingent.   

  

      

§13  Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan kun foretages på en lovlig 

indvarslet 

               generalforsamling, og kun når 2/3 af de fremmødte  

        stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.  

 



§14  Ophævelse  1.   Ophævelse af foreningen kan kun ske, når forslag  

            herom er vedtaget med mindst 3/4 af de fremmødte  

      stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden,  

            med 8 dages mellemrum, følgende generalforsamlinger.     

       2.   Hvis foreningen bliver opløst, skal de fra  

       hovedbestyrelsen lånte ting tilbageleveres.  

       3.   Foreningens ejendele og pengemidler anvendes efter  

            de ved generalforsamlingen mødte medlemmers  

            bestemmelse, efter samråd med DGI-Bornholms  

forretningsudvalg. For skytteafdelingens vedkommende, 

skal kartoteker over registreringspligtige våben 

afleveres til DDS Bornholm.   

       4.   Opløses en afdeling, tilfalder afdelingens materiel,  

pengemidler m.v. hovedforeningen. Afdelingens 

likvide midler hensættes på en særskilt konto, der skal 

stå urørt i 5 år fra nedlæggelsen. Bestyrelsen skal i den 

periode arbejde aktivt for at få den pågældende afdeling 

genoprettet.   

       5.   I tilfælde af hovedforeningens ophør skal et eventuelt  

overskud fordeles til de afdelinger, der vælger at 

fortsætte som selvstændige foreninger i lokalområdet 

efter antallet af medlemmer. Fortsætter ingen 

afdelinger, tilfalder overskuddet en forening med 

almennyttige formål på Bornholm.  

  

  

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. maj 1973 og med ændringer af 12. maj 1977, 6. 

december 1977, marts 1983, 22. februar 1988, 2. marts 1989, 15. februar 1993, 23. februar 1994 

og 28. februar 1996, 27. februar 2001, 26. februar 2003 samt den 22. februar 2006.    

Vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 2010. Vedtaget på generalforsamlingen den 

23. februar 2012, vedtaget på generalforsamlingen den 26 februar 2013. Vedtaget på 

generalforsamlingen 19. februar 2014. Vedtaget på generalforsamlingen 17. februar 2016. 

Vedtaget på generalforsamlingen 22. februar 2017. Vedtaget på generalforsamlingen 2021. 

 

 

 

 


