Vedtægter for HELLE SKYTTEFORENING
§ 1.
Foreningens navn er HELLE SKYTTEFORENING, stiftet den 16. december 1971 og hjemmehørende i Varde
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 og derved underkastet organisationens fællesregler, og alle der vil indordne sig
under foreningens vedtægter kan optages som medlem. Ved tilsidesættelse af foreningens vedtægter kan
bestyrelsen idømme et medlem karantæne eller helt udelukke et medlem, uden at medlemmet kan kræve
sit kontingent tilbagebetalt. En udelukkelse af et medlem skal godkendes på den følgende
generalforsamling.
§4.
1:
2:

3:
4:

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer, en
næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Alle valg til bestyrelsen er for 2 år ad gangen, dog undtaget udvalgsformand.
Formanden vælges i ulige år.
Kasserer vælges i lige år.
Næstformand vælges i lige år.
1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år.
DSU-formand.
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år.
Bestyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, nedsætte et antal udvalg. Udvalgene
vælger selv sine formænd, der skal være fyldt 18 år, der indtræder i bestyrelsen. Efter 1 år
afgår den mindste halvdel af udvalget. Efter 2 år afgår den anden halvdel.
Derefter fortsættes i 2 års perioder så længe det skønnes nødvendigt.
Respektive udvalg skal godkendes på den efterfølgende generalforsamling.
§5.

Foreningens kontingent godkendes på den ordinære generalforsamling.
§6.
1:

2:
3:

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af
foreningen indgåede økonomiske forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter alene med den
respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen,
udover kontingentet.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.

§7.
1:

2:
3:

4:

5:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts
måned, og offentliggøres på foreningens hjemmeside senest en måned før
generalforsamlingen.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, skriftlig, i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 14 år har stemmeret. Desuden udløser et
barn under 14 år en forældrestemme. Dog skal forældre være medlem for at komme i
bestyrelsen.
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 udelukkelsen eller vedtægtsændringen.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§8.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1:
Valg af dirigent.
2:
Valg af referent.
3:
Valg af stemmetællere.
4:
Aflæggelse af beretning. (Formanden)
5:
Beretning af udvalgsformænd.
6:
Forelæggelse af det reviderede regnskab. (Kasseren)
7:
Godkendelse af beretninger og regnskab.
8:
Godkendelse af kontingent.
9:
Behandling af indkomne forslag.
10:
Valg af: a.
Formand (i ulige år).
b.
Kasserer (i lige år).
c.
Næstformand (i lige år).
d.
2 bestyrelsesmedlemmer som vælges således:
1 bestyrelsesmedlem (i ulige år).
1 bestyrelsesmedlem (i lige år).
1 DSU-formand som vælges for 1 år ad gangen.
e.
Suppleant for bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
f.
2 revisorer som vælges således:
1 revisor som vælges i ulige år.
1 revisor som vælges i lige år.
g.
Revisorsuppleant som vælges for 1 år ad gangen.
11:
Eventuelt.
§9.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når
mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer (over 14 år) stiller skriftligt krav herom, med forslag til
dagsorden. Evt. ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter kravet herom er
modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§10.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give
orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter
bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til
et våben.
§11.
Foreningen tegnes af formanden eller kasseren, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt
ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
§12.
1:
2:

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen stemmer herfor.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger, seneste ved næste møde skal protokollen
godkendes af bestyrelsen.
§13.

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Foreningens midler skal henstå på konto i foreningens navn. Dog
må der forefindes en kontant kassebeholdning efter bestyrelsens skøn. Kun formand og kasserer har
adgang til foreningens midler. (Konti).
1:
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlinger stemmer herfor.
2:
Foreningens midler skal ved opløsning overdrages til DGI Sydvest.
§14.
Oprindeligt vedtaget den 15. august 1973 – ændret den 26. januar 1984 – ændret den 29. august 1988 –
ændret den 18. marts 1991 – ændret den 16. marts 1992 – ændret den 19. marts 1997 – ændret den 21.
marts 2007 – og sidst den 27. marts 2018.
Helle, den 27. marts 2018.

Søren Madsen
Dirigent

Henning Hedeager Sørensen
formand

