
 

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER 
 

 

GÆLDENDE: 
 
§ 9 Valg 
§ 9.1 Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et 

medlem er fyldt 18 år. 

 
§ 9.2 Generalforsamlingen vælger  
 Et forretningsudvalg bestående af en 

formand og tre bestyrelsesmedlemmer. 

Forretningsudvalget konstituerer sig selv 
med en sekretær, en kasserer og en 
næstformand. 

 Formændene fra idrætsudvalgene 
 
§ 9.3 På lige år vælges formand og et 

bestyrelsesmedlem. På ulige år vælges 
to bestyrelsesmedlemmer. 

 

§ 9.4 Ved forfald i utide kan bestyrelsen 
supplere sig selv frem til førstkommende 
generalforsamling. 

 
§ 9.5 Idrætsudvalgsformændene vælges på 

KFS’s generalforsamling med halvdelen 
de lige år og den anden halvdel de ulige 

år. Hvis der ikke vælges en formand på 
generalforsamlingen, udpeges 
formanden efterfølgende af KFS’s 
bestyrelse. 

 
§ 9.6 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, 

der afgår skiftevis hvert andet år. 

Generalforsamlingen vælger 1 revisor-
suppleant. 

 
§ 9.7 Alle valg gælder for 2 år ad gangen. 

 
§ 18 Våbenpåtegning 

§ 18.1 Da foreningen er berettiget til at give 
våbenpåtegning, er foreningens 
bestyrelse forpligtet til at give 
orientering til politiet, eller om fornødent 
at tilbagekalde påtegning overfor et 

medlem, der efter bestyrelsens skøn af 
hvilken som helst årsag, ikke længere 
bør være indehaver af en meddelt 
tilladelse til et våben. 

 
§ 18.2 En våbenpåtegning bortfalder, når 

medlemskabet af foreningen ophører. 
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§ 9.5 Udgår 

 
 
 
 
 

 
 
§ 9.6 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, 

der afgår skiftevis hvert andet år. 
Generalforsamlingen vælger 1 revisor-
suppleant. 

 

§ 9.7 Alle valg gælder for 2 år ad gangen. 
 
§ 18 Våbenpåtegning – Udgår i sin helhed 

 
 

Foranstående forslag er fremsat af 
formand Bjarne Kure Pedersen den  

20. februar 2023 


