Vedtægter for Arcus
§ 1 – Navn og hjemsted
Foreningens navn er Arcus.
Foreningens hjemsted er Odense kommune.
§ 2 – Formål
Foreningen har til formål:
at skaffe alle aktive medlemmer mulighed for at dyrke bueskydning som amatøridræt under
betryggende forhold.
at søge samkvem med andre bueskydningsforeninger ved medlemmernes deltagelse i turneringer og
stævner og fremme kendskabet til bueskydning som idræt samt
at give børn og unge under 25 år mulighed for at dyrke bueskydningssporten og kammeratligt
samvær med jævnaldrende i deres fritid.
§ 3 – Tilhørsforhold
Foreningen skal stå som medlem af Bueskydning Danmark, som er medlem af Dansk Idrætsforbund (DIF)
og det internationale bueskytteforbund World Archery Federation (WA) samt stå som medlem af Dansk
Handicap Idrætsforbund (DHIF) og Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO), så medlemmerne
herigennem sikres de bedst mulige betingelser for at kunne dyrke deres sport.
§ 4 – Medlemmer
Anmodning om optagelse fremsættes skriftligt til bestyrelsen. For unge under 18 år ved deres forældre
eller værge.
Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, hvis den har bestemte grunde til at formode,
at ansøgeren vil modarbejde foreningens formål eller er i restance til en forening under Bueskydning
Danmark.
Bestyrelsen skal begrunde nægtet optagelse overfor ansøgeren, så denne får mulighed for at korrigere
misforståelser. En nægtet optagelse kan ankes til en generalforsamling.
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.
§ 5 – Kontingent
Kontingentet for det kommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Medlemmer i restance har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
§ 6 – Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
1. kvartal og helst i februar måned.
Indkaldelse med tid og sted for generalforsamlingen offentliggøres på foreningens hjemmeside og ved
opslag på foreningens opslagstavle senest 1. januar. Senest 2 uger før generalforsamlingen ophænges en
endelig dagsorden på foreningens opslagstavle.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder vedtægtsændringsforslag,
skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, således at disse kan optages på den
endelige dagsorden som selvstændige punkter.

Alle foreningens medlemmer har møde- og taleret ved generalforsamlingen, og alle medlemmer, der er
fyldt 15 år på dagen for generalforsamlingen, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og mødesekretær
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab fremlægges
4. Budget for det kommende år fremlægges herunder fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse:
Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af kasserer
Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant(er)
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt
§ 7 – Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Flertallet af bestyrelsens medlemmer skal være myndige,
herunder formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift ifølge disse
vedtægter.
Bestyrelsen vælges på skift for 2 år ad gangen med formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og
kasserer og, næstformand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Bestyrelsen kan vælge at afholde åbne bestyrelsesmøder.
Foreningen tegnes af formanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Bestyrelsen eller dens medlemmer hæfter ikke individuelt eller kollektivt for foreningens økonomiske
forhold. Dette gælder dog ikke, såfremt et medlem af bestyrelsen har udvist grov økonomisk uagtsomhed,
hvorfor denne hæfter på egne vegne.
En del af klubbens formue sættes på en særlig konto og kan kun tilbageflyttes til kassebeholdningen
med skriftligt tilsagn fra formand og næstformand”. Begrundelse: Vi har tidligere været ude for
uretmæssige hævninger til personlige forhold og ønsker at hindre dette fremover.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af specielle opgaver. Sådanne udvalg refererer direkte til
bestyrelsen.
Stk. 1. I tilfælde af stemmelighed internt i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 2. Forældre til et betalende medlem kan stille op og vælges til bestyrelsen, næstformand og kasser.
Forældre kan dog maksimalt udgøre en tredjedel af bestyrelsen, der rundes ned til nærmeste heltal.
§ 8 – Protokol
Over det på generalforsamlingen og på bestyrelsesmøder passerede, skal der føres protokol.
§ 9 – Karantæne og eksklusionsregler
Bestyrelsen kan idømme et medlem karantæne såvel vedrørende træningsmuligheder, som
stævnedeltagelse, for et nærmere angivet tidsrum, såfremt bestyrelsen skønner, at medlemmet ved sin
væremåde eller handling er til skade for foreningen eller andre medlemmer af foreningen.

Et medlem kan ekskluderes, såfremt det vedtages med 2/3’s flertal på en generalforsamling. En
eksklusion skal fremtræde som et særligt punkt på dagsordenen.
§ 10 – Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før
generalforsamlingen, f.eks. ved opslag på foreningens opslagstavle.
§ 11 – Revision
Revisionen har til enhver tid adgang til at gennemgå regnskab og bilag og skal inden
generalforsamlingen gennemgå og påtegne regnskabet.
§ 12 – Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 13 – Ekstraordinær generalforsamling
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 af
foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker pr eMail til medlemmerne samt ved opslag på
foreningens opslagstavle med et varsel på mellem 2 og 3 uger.
§ 14 – Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun besluttes, hvis 3/4 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget og
der på en ekstraordinær generalforsamling 14 dage senere, er 3/4 af de fremmødte, som stemmer for
opløsning af foreningen.
Evt. materialer og midler skal ved opløsning gå til ungdomsarbejdet i Odense kommune, primært til
foreninger som optager unge bueskytter.
§ 15 - Vedtægter
Stiftende generalforsamling afholdtes 22. november 1990.
Vedtægterne blev senest ændret på generalforsamlingen 7. februar 2018.
Seneste generalforsamling afholdtes 7. februar 2018. Denne dato ændres efter hver afholdt
generalforsamling.

