Vedtægter for
Brændekilde Bellinge Jagtforening
1. Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Brændekilde Bellinge Jagtforening
1.2 Foreningen er hjemmehørende i Odense kommune.
1.3 Foreningen er stiftet den 1. april 1969.
2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund og Dansk Flugtskydnings Forbund
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går
forud for disse vedtægter.
2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser
2.3 Foreningen er medlem af Dansk Flugtskydnings Forbund og Dansk Skytte Union og Danmarks
IdrætsForbund og dermed underlagt disses love og bestemmelser.
3. Formål og opgaver
3.1 Foreningens formål er, at varetage alle medlemmers jagtlige interesser i tilslutning til Danmarks
Jægerforbunds formålsparagraffer.
3.2 Foreningens formål er endvidere at arbejde med skydning som træning og konkurrence i tilslutning til
Dansk Flugtskydnings Forbunds formål.
3.3 Bestyrelsen kan lave sine egne flugtskydningsregler, som dog ikke må være i strid med DFF`s regler.
4. Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person. Som medlem er man tillige medlem af
Danmarks Jægerforbund.
4.2 Personer som har erhvervet jagttegn eller har våbenpåtegning kan tegne et dagkort eller årskort for at
benytte BBJ’s anlæg. Dag- og/ellers årskortet giver adgang til klubbens faciliteter, men giver ikke
medlemsfordele, bortset fra forsikringsdækning. Dags- og årskort tegnes af BBJ og herfor betales et gebyr
fastsat af bestyrelsen.
5. Ophør
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen
fastsatte regler.
5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ`s vedtægter §§ 36-41.
Eksklusionen skal således, for at få endelig gyldighed, godkendes af DJ`s hovedbestyrelse.
5.3 Eksklusion
•
•

•

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet
til skade for foreningen.
Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling.
Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke
opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt
2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.
Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds
vedtægter § 37.

5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
6. Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.
6.2 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
7. Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Indkaldelse af den
ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske via hjemmeside/mail med mindst 3 ugers
varsel.
7.3 Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
7.4 Stemmeret har medlemmer som har betalt kontingent.
7.5 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning ved formanden.
4. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forelæggelse af næste års budget.
Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse samt forelæggelse af næste
års budget.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af:

a. bestyrelsesmedlemmer, 3 i lige år og 3 i ulige år
b. 2 suppleanter.
c. 2 revisorer og 1 suppleant.
1 revisor og 1 suppleant
7. Eventuelt.
8. Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 1/5 stiller krav herom. Indkaldelsen skal finde sted via hjemmeside/mail med 14 dages varsel med
angivelse af det emne som ønskes behandlet.
9. Generalforsamlingens ledelse
9.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Der udfærdiges et referat over
generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
9.2 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 5 medlemmer begærer
skriftlig afstemning. Ved personvalg dog på forlangende.
9.3 Beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed.
10. Bestyrelsen
10.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
10.2 Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Formand, næstformand, kasserer og 3 menige medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen
10.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Foreningen tegnes af et
flertal i bestyrelsen. Formanden skal drage omsorg for, at der føres en protokol over bestyrelsens
beslutninger og forhandlinger.
11. Tegningsret
11.1 Meddelelse af fuldmagt gives til kassereren, således at han i foreningens interesse kan disponere over
likvide midler i bank og kontantbeholdning.
12. Våbenpåtegningsret
12.1 Foreningen er af det stedlige politi bemyndiget til at give våbenpåtegning på medlemsbeviser.
Våbenpåtegning gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos
foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed.
12.2 Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenpåtegningen fra et medlem,
hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et
våben.

12.1 Har jagtforeningen flugtskydning på programmet kan politiet godkende jagtforeningen til at give
våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.

12.2 Jagtforeningen kan kun godkendes til at give våbenpåtegning når;
1. Bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne om vandel og personlige forhold fastsat i
våbenbekendtgørelsen.
2. Bestyrelsesmedlemmerne forpligtiger sig til at tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet,
hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en
sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.
3. Det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give
godkendelsen.
12.3 En våbenpåtegning kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.
12.4 Ansøgning om samtykke til at give våbenpåtegning på medlemsbevis og godkendelse af det enkelte
medlem til at opnå våbenpåtegn indgives på særlige blanketter. Ansøgningerne sendes til politiet.
12.5 Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som fremgår af
våbenpåtegningen.
12.6 Når jagtforeningen er godkendt til at udstede våbenpåtegninger skal bestyrelsen holde politiet
underrettet om foreningens hjemsted og udskiftninger i bestyrelsen, således at politiet til enhver tid er
underrettet om den siddende bestyrelses sammensætning.
12. 7 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af jagtforeningen ophører, eller hvis foreningens
godkendelse fra politiet bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning.
Foreningen skal underrette politiet, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig
slette denne.
13. Formue og regnskabsår
13.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisorpåtegnet regnskab fremlægges til godkendelse på
den ordinære generalforsamling.
13.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det af revisoren gennem regnskab fremlægges til
godkendelse på den ordinære generalforsamling.
14. Revision
14.1 På den ordinære generalforsamling vælges hvert år to kritiske revisorer og 1 suppleant. Revisorerne
har til enhver tid adgang til foreningens regnskab og skal inden generalforsamlingen påtegne dette.
14.1 Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt.
bemærkninger på dette

15. Opløsning/Sammenslutning
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 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.
15.2 Foreningens eventuelle formue skal efter at alle forpligtelser er opfyldt forvaltes af DJ i indtil fem år.
Stiftes en ny lokalforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden,
overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter
femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål.
15.3 Sammenslutning: Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers
stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, således
at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.
16. Ikrafttræden
16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen 11. marts 2020, træder i kraft, når de er
godkendt af Danmarks Jægerforbund og erstatter vedtægter af 07. marts 2019.
Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 11. marts 2020
Den / 2020 ____________________Formand – Kim Schroll Nielsen
Den / 2020 ____________________Kasserer – Uffe Rasmussen
Den / 2020 ____________________ Dirigent – Tage Rasmussen

Regler for flugtskydning i henhold til § 3.3
§1.
Ved præmie- og pokalskydning kan der skydes om følgende:
1. Mesterrække: Jagtskydning til 4x 10 duer med 2 doubler i hver retning.
2. A+B række: Jagtskydning til 4x6 duer med 1 double i hver retning.
Duernes rækkefølge skal altid være først 2 enkelte og derefter 1 double o.s.v..
Udover ovenstående kan bestyrelsen planlægge og gennemføre andre former for skydning.
§2
Placering afgøres på antallet af træffere og afgivne skud.
Omskydning om 1. pladsen foregår kun af de højst placerede skytter. Disse afgør imellem sig de første
placeringer i rækken ved at skyde til 2 doubler i bagduer.
Næstbedste gruppes placering af skytterne foregår ved lodtrækning.
Ved eventuelle tvivlsspørgsmål er det skydeledelsen, der har det afgørende ord, som skal følges og som
ikke kan ankes.
§3.
Præmier og pokaler kan kun vindes af medlemmer af foreningen, og man skal have været medlem i mindst
1 måned eller have opnået mindst 3 træningsskydninger. Bestyrelsen kan dog i enkelte tilfælde ændre
dette ved præmieskydning. Dog aldrig for pokaler (Handicap- og Hovedskydningen).
§4.
Grundlaget for de enkelte skytters placering i præmie og pokalskydning for Mester-, A- og B-række, er
gennemsnittet af de 3 bedste træningsskydninger enten til 24 eller 40 duer. Ved 40-duers serier regnes der
med de 6 første duer i hver retning ved udregningen (Handicapskydningen er pokalskydning). De skytter,
der har gennemført mindst 3 træningsskydninger, indplaceres på følgende måder:
1. Mesterrække: Gennemsnitstræfferantal i 24 duers skydning på 20 og derover.
2. A-række: Gennemsnitstræfferanta1 i 24 duers skydning på mellem 16 og 20 duer.
3. B-række: Gennemsnitstræfferantal i 24 duers skydning under 16.
I øvrigt har enhver skytte ret til at skyde i en højere række end den, hvor han efter forestående regler hører
hjemme. Ingen skytte kan dog ved samme skydning deltage i mere end en række.
§5.
Skytter der anmelder sig til præmie- og pokalskydninger uden mindst at have gennemført mindst 3
træningsskydninger, skal skyde i Mesterrækken. Bestyrelsen kan ved fuld enighed dispensere fra denne
bestemmelse, hvis særlige omstændigheder taler herfor.
§6.
Regler for baneforhold, duemes forløb, flyvehøjde og længde, våben og ammunition, skyderegler m.m. skal
følge DJ‘s regler for jagtskydning.
§7.

Skydningen skal foregå i ro og orden uden forstyrrelser fra eventuelle tilskuere.
§8.
Dommerens afgørelse må ikke kritiseres på skydebanen.
Overtrædelse af denne bestemmelse kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra skydningen. Såfremt en
dommer afsiger en kendelse, der strider imod DJ‘s flugtskydningsregler, herfra dog undtaget, hvis en due
noteres en træffer eller en forbier, kan der af vedkommende skytte nedlægges protest overfor skydningens
leder, der træffer den endelige afgørelse.
En sådan protest skal afgives straks og kan ikke indleveres og behandles, efter at præmieuddelingen har
fundet sted og skydningen er afsluttet.
Skydelederens afgørelse kan ikke ændres på nogen måde.
§9.
Skytter der negligerer skydereglerne eller de for skydebanen gældende forsigtighedsregler, kan straffes
med en advarsel og i grovere tilfælde med bortvisning fra skydebanen.
§10.
Hvis skydebanens leder finder, at en skytte unødvendigt sinker skydningen eller optræder på usportslig
måde, kan den pågældende tildeles en advarsel og i grovere tiIfælde udelukkes fra deltagelse i skydningen
eller bortvises fra skydepladsen.
§11.
Foreningens pokaler skal vindes 3 år i træk eller 4 gange i alt for at blive ejendom. Efter 5 års løbetid skyder
alle de skytter, der har navn på Pokalen om denne til ejendom. Omskydningen til disse pokaler efter udløb
skal altid være til doubler i bagduer.

