VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN SKYTTEKREDS

§1
Foreningens navn er Frederikshavn Skyttekreds. Hjemsted er Frederikshavn.

§2
Foreningens formål er at dyrke skydning som en sport og herved, samt ved
anden kulturel virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og
trivsel.

§3
Stk. 1: Foreningen er tilsluttet DGI-Nordjylland-Skydning og dermed DGI
Skydning
Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Jyllands Skytteforbund (JSF) og dermed
Dansk Skytte Union (DSkyU)

§4
Stk. 1: Som aktive medlemmer optages børn og voksne, når de vedkender
sig nærværende vedtægter.
Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det
udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende
generalforsamling.
Stk. 3: Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens
bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at
tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn af
hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt
tilladelse til et våben.
Stk. 4: Et bestyrelsesmedlem, som ikke kan godkendes til våbenpåtegning
af politiet, er forpligtet til straks at udtræde af bestyrelsen, hvorefter
suppleanten indtræder.
Stk.5: Ethvert medlem som ønsker at erhverve et våben, skal som et
minimum have været aktiv skytte i 3 måneder med samme type/kaliber som
medlemmet ønsker.
Stk.6: Bestyrelsen kan til enhver tid sende en forespørgsel til politiet om
relevante oplysninger på det enkelte medlem.
Stk. 7:Ved indmeldelse skal der fremvises gyldig legitimation.

§5
Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 2
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2: Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer.
Stk. 3: Formand er på valg hvert år, alle øvrige valg er for 2 år.
Stk. 4: Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.
Stk. 5: Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra bestyrelsesmøder 2 på
hinanden følgende gange,kan suppleant indsættes for resten af perioden.

§6
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling.

§7
Stk. 1: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for indgåede forpligtelser for foreningen, for hvilke foreningen
alene hæfter med den respektive formue.
Stk. 2: Foreningens medlemmer og bestyrelse har ikke nogen økonomisk
forpligtelse ud over kontingentforpligtelse.
Stk. 3: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på
nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§8
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes
hvert år i marts måned med dagsorden i. h. t. § 9.
Indkaldelsen skal for at være lovlig, ske med mindst 14 dags varsel, ved
annoncering på kredsens hjemmeside og e-mail, samt opslag i kredsens
lokaler
Stk. 2: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 8 dage før.
Stk. 3: Kun fremmødte medlemmer med gyldigt medlemskort har stemmeret.
Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt
ændringer af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for

forslaget.

§9

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal før
ordinær generalforsamling være revideret af revisoren og forsynet med
dennes påtegning og underskrift.

På den årlige ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Godkendelse af budget.
5. Behandling af indsendte forslag vedr. kredsens virksomhed.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af:
a. Formand
b. 1 bestyrelsesmedlemmer
c. 1 bestyrelsesmedlemsuppleant.
d. 1 revisor
e. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen
finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller
skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet
herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær
generalforsamling.

§ 11
Foreningen tegnes ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem.

§ 12
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

§ 13
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt alle er til stede.
Beslutninger vedtages ved almindelig flertal.

§ 14
Bestyrelsen arbejder efter den gældende forretningsorden. Forretningsorden
udarbejdes af bestyrelse på det første bestyrelsesmøde umiddelbart efter
generalforsamlingen.

§ 15

Stk. 2: Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange
indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre
bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.
Stk.3: Der udarbejdes et budget for kommende år som forelægges og
godkendes på generalforsamling.
Stk. 4: Kasseren indkasserer foreningens indtægter og betaler de godkendte
regninger. Han fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en
sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan
aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

§ 16
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden
følgende generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 10).
Stk. 2: Ved foreningens opløsning deponeres dens formue og ejendele m.m.
hos DGI Nordjylland.
Stk. 3: Såfremt der ikke i løbet af 5 år oprettes en ny forening/kreds tilfalder
formue m.m. DGI Nordjylland.
Vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 1998.
Revideret på generalforsamlingen den 15. marts 2004, 13. marts 2007, 9. marts 2011,12.
marts 2012, 10.marts 2014, 9. marts 2015 og 9.marts 2016
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