Vedtægter for Hvidovre Skytte Kreds

§1.F nav er ” 73. kreds, tilsluttet De Danske
Skytteforeninger og Københavns Skytteforbund under Dansk Skytte
Foreningens navn er ”Hvidovre Skytte Kreds” DGI Storkøbenhavns 343. kreds,
tilsluttet DGI Skydning, Københavns Skytteforbund og Dansk Sportsskytteforbund
under Dansk Skytteunion, Dansk Idrætsforbund, samt Jernbane Fritid.

§2.
Foreningens formål er, ved skydning som idræt og andet kulturel virke, at fremme
den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3.
Foreningen er tilsluttet DGI Storkøbenhavn og Københavns Skytteforbund og er
dermed undergivet disses vedtægter.

§4.
Stk.1
Som aktive medlemmer kan optages alle der vedkender sig vedtægterne og har fast
bopæl i Danmark.
Stk.2
Umyndiges optagelse kræver forældres skriftlige samtykke.
Stk.3
Som støttemedlem kan optages enhver.

Stk.4
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkende
medlem, kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
Stk.5
Æresmedlemmer kan, efter bestyrelsens motiverede enstemmige indstilling,
udnævnes af generalforsamlingen.

§5.
Stk.1
Foreningen ledes af bestyrelsen bestående af formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.
Stk.2
Formand og kasserer vælges særskilt af generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse
konstituerer sig selv. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer, 1
revisorsuppleant samt 1 fanebærer.
Stk.3
Alle valg gælder for 2 år. Formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant til
bestyrelsen, 1 revisor, 1 revisorsuppleant samt fanebærer vælges de ulige år –
kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant til bestyrelsen samt 1 revisor vælges
de lige år.
Stk.4
Genvalg kan finde sted. Valg kan finde sted ved fuldmagt. Bestyrelsesmøde afholdes
når formanden eller bestyrelsesmedlemmer begærer det.

Stk.5
Efter udeblivelse fra 2 på hinanden følgende møder uden anmeldt frafald kan
suppleanten indtræde i bestyrelsen.

Stk.6
På bestyrelsesmøder føres af sekretæren en protokol over vedtagne beslutninger,
der underskrives af bestyrelsen senest på næste møde.

§6
Stk.1
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren.
Stk.2
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Stk.3
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til at varetage særlige opgaver.

§7
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§8
Foreningens regnskab går fra den 1. januar til den 31. december. Senest med
udgang af januar måned afgives driftsregnskab og status til de to revisorer.
§9
Stk.1
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de
for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens
respektive formue.

Stk.2
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen
udover kontingentforpligtelsen.
Stk.3
Foreningens medlemmer har ikke krav på del af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.
Stk.4
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.

§10
Stk.1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år
senest 3 måneder efter regnskabsafslutning og indkaldes skriftligt med angivelse af
dagsorden med mindst 14 dages varsel.
Stk.2
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 8 dage før.

Stk.3
Alle fremmødte aktive medlemmer har stemmeret.
Stk.4
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt 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 kan efter ønske foretages.
Stk.5
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§11
På den årlige ordinære generalforsamling behandles følgende
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning (evt. med uddrag af protokol)
Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Behandling af forslag.
Valg
Eventuelt

§12
Foreningens kontingent fastlægges på den ordinære generalforsamling.
§13
Stk.1
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det
fornødent, eller når mindst ¾ af foreningens aktive 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.
Stk.2
Repræsentanter for de underskrivende medlemmer skal være til stede.

§14
Stk.1
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende
ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk.2
Ved foreningens opløsning deponeres dens formue og ejendele m.m. hos DDS
Storkøbenhavn, dog skal modtagne effekter tilbageleveres til hhv. Hvidovre
Kommune og de respektive hovedorganisationer.
Stk.3
Såfremt der i løbet af 5 år oprettes en ny skytteforening under DGI Skydning i
kommunen, tilfalder formuen m.m. denne.

Således vedtaget med øjeblikkelig virkning på generalforsamlingen den 14.
september 1927, og senest ved den ordinære generalforsamling den 10 marts 2020.

