SKALS SKYTTEFORENINGS LOVE & VEDTÆGTER
Af 28/1-1976 med senere tilføjelser.

§ 1.

Foreningens navn er Skals Skytteforening stiftet i 1869, hjemsted er Viborg
kommune.

§ 2.

Foreningens formål er ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme den
enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel

§ 3.

Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland og dermed underlagt DGI Midtjyllands
vedtægter.

§ 4. punkt a. Som medlemmer kan børn og voksne optages, når de vedkender sig nærværende
vedtægter og har indløst gyldigt medlemskab. (Betalt kontingent)
§ 4. punkt b. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når den finder grund hertil. Den ekskluderede
har krav på at få denne beslutning forelagt på førstkommende generalforsamling, dette
kræver at anmodning herom fremsættes inden 4 uger efter at eksklusionen er meddelt.
Enhver eksklusion skal meddeles skriftligt med begrundelse herfor.
§ 4. punkt c. 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, ikke længere bør have en
våbentilladelse gennem skytteforeningen.

§ 5. punkt a. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af:
Formand
Næstformand
Kasserer
2 menige bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter
§ 5. punkt b. Formanden vælges for 1 år af gangen på generalforsamlingen, alle øvrige vælges for
en 2 års periode. Suppleanter vælges for 1 år af gangen.
§ 5. punkt c. Valgbar er ethvert medlem der er fyldt 18 år, dog kan ingen vælges uden sit samtykke.

§ 6.

Kontingent fastsættes hvert år af bestyrelsen

§ 7. punkt a. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de, for foreningen
indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive
formue.
§ 7. punkt b. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen
ud over kontingentforpligtelsen.
§ 7. punkt c. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller
udbytte af nogen art.

§ 8. punkt a. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen der afholdes i 1. kvartal og
annonceres ved opslag i infohuset på torvet samt på Skals hallens opslagstavle med
angivelse af dagsorden, med mindst 14 dages varsel.
§ 8. punkt b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 5 dage før.
§ 8. punkt c. Kun fremmødte medlemmer der er fyldt 15 år har stemmeret, dog har alle medlemmer
taleret.
§ 8. punkt d. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over
halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse
vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages.
§ 8. punkt e. Der føres protokol over vedtagne beslutninger og bestyrelsen underskriver denne
senest ved førstkommende møde.

§ 9. punkt a. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
Dagsorden:
Valg af dirigent og skriftfører.
Aflæggelse af formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Valg af bestyrelse iht. paragraf 5.
Valg af fanebærer og fanevagt.
Vag af revisor
Behandling af indkomne forslag:
Eventuelt:

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det
fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller krav herom med
forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger
efter, at krav herom er modtaget skriftligt med dagsorden for mødet, den skal
indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning
af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 12.

Bestyrelsen leder foreningen under ansvar for generalforsamlingen og fastsætter selv
sin forretningsorden.

§ 12. punkt b Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan ved udtrædelse af et medlem supplere sig selv indtil førstkommende
ordinære generalforsamling.

§ 13. punkt a. Bestyrelsesbeslutninger kræver et simpelt flertal.
§ 13. punkt b. Bestyrelsen er jævnfør DGI Midtjyllands vedtægter forpligtiget til at udfylde og
indlevere medlemstal til DGI.

§ 14.

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til og med 31/12.

§ 15. punkt a. Foreningen kan kun opløses når ¾ af de afgivne gyldige stemmer, stemmer herfor på
2 efter hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 1 måneds
mellemrum.
§ 15. punkt b. Ophører foreningen at eksistere eller udmelder sig af DGI Midtjylland, skal den til
denne tilbagelevere samtlige ejendele som er modtaget fra DGI, samt sikre at våben
som foreningen har givet våbenpåtegning til, overgår til en anden ansvarlig
myndighed således at våbenloven til alle tider bliver overholdt.
§ 15. punkt c. Hvis foreningen ophører med at eksistere skal der på sidste generalforsamling træffes
beslutning om anvendelse af foreningens midler, således at disse anvendes i
overensstemmelse med foreningens paragraffer.
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