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§ 1 

Selskabets navn og formål 

 
Selskabets navn er: Taastrup og Omegns Fugleskydnings Selskab 

Selskabets formål er at afholde en fugleskydning en gang om året. 

Fugleskydningen afholdes så vidt muligt en tirsdag i første halvdel af juni måned, efter bestyrelsens 

afgørelse, samt på en af bestyrelsen udpeget skydeplads. 

Fugleskydningsdagen meddeles på generalforsamlingen. 

 

 

§ 2 

Optagelse i selskabet 

 
Optagelse i selskabet kan kun ske efter forslag fra en af brødrene. En broder kan kun stille forslag 

til én ny broder hvert år. Proponenten indestår for indmeldelsesgebyr og 1. års kontingent. 

Forslaget fremsættes på den årlige generalforsamling og skal godkendes af mindst 2/3 af de 

fremmødte brødre. 

Forslaget skal være formanden i hænde inden 1. november, og formanden lader udarbejde liste over 

de proponerede personer, opsat i datoorden til forelæggelse for generalforsamlingen. 

Som broder optages enhver person, som er fyldt 25 år og har eller har haft tilknytning til Høje 

Taastrup kommune. Antallet af brødre må ikke overstige 200. 

Såfremt der på generalforsamlingen godkendes så mange proponerede personer, at antallet af brødre 

vil overstige 200, kan de overskydende i et antal, som afgøres af bestyrelsen, deltage som gæster i 

fugleskydningen, uden at få tildelt skydenummer. 

Når en broder gennem en længere årrække har gjort sig særlig fortjent af selskabet, kan han - efter 

forslag fra bestyrelsen - af generalforsamlingen optages som æresmedlem. Dette sker efter samme 

stemmeflerhed som ved optagelse af nye brødre. På fugleskydningsdagen overrækkes der ham et 

æresbrev og han er herefter fritaget for at svare kontingent til selskabet. 

 

 

§ 3 

Kontingent 

 
Ved optagelse i selskabet er man pligtig at erlægge et indmeldelsesgebyr, der fastsættes af 

generalforsamlingen. 

Såvel indmeldelsesgebyr som kontingent må være kassereren i hænde senest til en af bestyrelsen 

fastsat dato. Ved betaling efter dette tidspunkt bevares medlemskabet, men retten til at afgive skud 

på fugleskydningsdagen er fortabt. 

Såfremt kontingentet ikke er betalt senest fugleskydningsdagen, slettes vedkommende som broder 

af selskabet. 

Betales kontingentet herefter inden førstkommende generalforsamling, genindtræder vedkommende 

som broder i selskabet med de oprindelige rettigheder og anciennitet. 
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§ 4 

Generalforsamling 

 
Ordinær generalforsamling afholdes i november måned. 

Skriftlig indkaldelse skal ske med 14 dages varsel. 

 

  Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning og meddeler dato for fugleskydningen. 

3. Sekretæren oplæser forhandlingsprotokollen. 

4. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse og stiller forslag om 

størrelsen af kontingent og indmeldelsesgebyr. 

5. Sekretæren forelægger til godkendelse forsalg til nye brødre. 

6. Valg af bestyrelse. 

7. Valg af fanebærere. 

8. Indkomne forslag. 

9. Eventuelt. 

 

Til almindelige beslutninger fordres kun simpel stemmeflerhed. 

Ændringer i denne lov eller vedtagelse af nye love kan ske på en generalforsamling, når 2/3 af de 

fremmødte brødre stemmer herfor. 

Forslag om ændring i lovene skal bekendtgøres i indvarslingen til generalforsamlingen og må 

meddeles bestyrelsens formand inden 1. oktober. 

Andre indkomne forslag skal ligeledes være bestyrelsens formand i hænde senest 1. oktober. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder der fornødent, og skal afholdes 

når mindst 50 af brødrene forlanger det. I sidste tilfælde skal bestyrelsen inden 4 uger indkalde til 

den ekstraordinære generalforsamling. 

Skriftlig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel. 

 

 

§ 5 

Bestyrelsen 

 
Bestyrelsen skal bestå af 9 af selskabets brødre. Den vælger selv en formand, en kasserer samt en 

sekretær. Ethvert bestyrelsesmedlem fungerer i to år. 

De afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 

Såfremt et eller flere af de til bestyrelsen valgte medlemmer, ikke ser sig i stand til at fortsætte 

bestyrelsesarbejdet, har bestyrelsen ret til at supplere sig indtil næste generalforsamling. 

Bestyrelsen skal lade bekendtgørelse om generalforsamlingen og fugleskydningens afholdelse 

tilsende hver enkelt broder. 

Bestyrelsen udfører under formandens ledelse det fornødne med hensyn til fugleskydningen, 

antager det dertil nødvendige betjenende personale, indkøber gevinsterne og varetager i det hele de 

løbende forretninger. 
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Bestyrelsen udfærdiger reglement om skydningen i særdeleshed. 

Kassereren fører regnskabet, og regnskabet gennemgås og påtegnes af formanden. Sekretæren fører 

forhandlingsprotokollen såvel ved generalforsamlingerne som ved bestyrelsens møder. Regnskabet 

regnes fra den ene til den anden ordinære generalforsamling. 

Kassereren indkræver kontingent og indmeldelsesgebyr samt foretager udbetalinger i selskabets 

anliggender. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 

 

 

§ 6 

Fugleskydning 

 
Fugleskydningen afholdes under ledelse af bestyrelsen og under iagttagelse af det af bestyrelsen 

fastlagte skydereglement. 

Fuglekongen skal anskaffe til selskabets ejendom og opbevaring en træplatte samt en sølvplade med 

hans navn og data i lighed med dem, der er anskaffet af de tidligere fuglekonger. Han må ikke 

traktere selskabet. 

Fuglekongen bærer det år, han er fuglekonge, det selskabet tilhørende skærf med sølvplade. 

Fuglekongen får af selskabet en sølvfugl som vedhæng til sit emblem, og kongeskytten får som 

vedhæng en sølvplade med årstal. 

Medlemmerne af bestyrelsen skal bære særskilte emblemer. 

Enhver af selskabets brødre skal ved sammenkomster i selskabet bære selskabets emblem. 

Selskabets jubilarer overrækkes på fugleskydningsdagen ærestegn, således: 

  25-års jubilæum:  GULDEMBLEM 

  40-års jubilæum:  GULDEMBLEM med 1 stjerne 

  50-års jubilæum:  GULDEMBLEM med 2 stjerner 

  60-års jubilæum:  GULDEMBLEM med 3 stjerner 

  Og yderligere en stjerne for hvert 5 år. 

Ærestegn skal bæres ved selskabets sammenkomster. 

 

 

§ 7 

Selskabets inventar og effekter 

 
Selskabets inventar, forhandlingsprotokoller, platter samt effekter i øvrigt skal unde formandens 

ansvar opbevares på betryggende måde. 

Der skal stedse foreligge á jourført arkiv med farvefotos af selskabets platter. Jubilarer, 

æresmedlemmer og afgående bestyrelsesmedlemmer har ret til at skænke selskabet en træplatte. 

Skærf m. sølvplade samt kåbe skal på betryggende måde opbevares af den til enhver tid værende 

fuglekonge. 
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§ 8 

Ophør af medlemskab 

 
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden. Skulle der være vægtige grunde, kan en fuldtallig og 

enig bestyrelse ophæve en broders medlemskab af selskabet. 

 

 

§ 9 

Selskabets opløsning 

 
Selskabet kan kun opløses af en generalforsamling, der er indvarslet med denne sag på 

dagsordenen. 

Der skal være mødt mindst halvdelen af brødrene og mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være 

for opløsningen, for at den kan vedtages. 

Skulle generalforsamlingen være fåtallig, indvarsles en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor da 

beslutningen tages af de fremmødte brødre med 2/3 af de afgivne stemmer. 

Såfremt opløsningen vedtages, tager samme generalforsamling med samme stemmeflerhed stilling 

til anvendelsen af selskabets midler. 

Selskabets effekter skal ved opløsning af selskabet tilbydes ”Lokalhistorisk Arkiv” i Høje Taastrup 

kommune. 

 

Foranstående ændrede love forelægges 

og forventes vedtaget af generalforsamlingen, den 28. april 1981. 

 

I bestyrelsen: 

Henry Jakobsen, formand. Børge Romme, sekretær. Tønnes Solhart, kasserer 

Niels Ilsøe. T. Mex-Jørgensen. Jørgen Høg Madsen. 

Eskild Anderse. Anders Jakobsen. Jørgen Klitsø 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


