VEDTÆGTER for Sønderborg Skyttekreds
Vedtaget på generalforsamling den 19. februar 2020
§1
Kredsens navn er Sønderborg Skyttekreds. Stiftet den 6. april 1921. Hjemsted Sønderborg Kommune.
§2
Kredsens formål er ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme det folkelige
foreningsarbejde.
§3
Kredsen er tilsluttet DGI-Sønderjylland og DGI-Skydning, og dermed undergivet disses vedtægter.

§4
Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Som støttemedlemmer kan optages enhver.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke
kendelsen på førstkommende generalforsamling.
Stk. 2. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget 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.
§5
Kredsens ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 3 – 6 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges for 1 år ad gangen, alle øvrige for 2 år.
Valgbart er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte arbejdsudvalg. Udvalgene konstituerer sig selv med antal
medlemmer og arbejdsopgaver.

§6
Kredsens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Ved indmeldelse efter 1.
november i kontingentåret – som er 1. april til 31. marts – betales det halve årskontingent. Udmeldelse eller
ændring af adresse skal meddeles kassereren.
§7
Kredsens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for kredsen indgåede
forpligtelser, for hvilke alene kredsen hæfter med den respektive formue.

Kredsens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for kredsen ud over kontingent
forpligtigelsen.
Kredsens medlemmer har ikke krav på nogen del af kredsens formue eller udbytte af nogen art.

§8
Stk. 1: Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af
disse vedtægter.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.
Stk. 3: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved opslag i kredsens faciliteter
og e-mail til alle medlemmer med kendt e-mail adresse. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig
dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal skriftligt være fremme hos bestyrelsen senest
2 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes
senest 1 uge før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal
indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages og andre relevante bilag
til dagsordenen skal medfølge.
Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle kredsens medlemmer, samt personer bestyrelsen har
inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 1 måned og ikke er i
kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år,
selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer
under 15 år udøves af en forælder.
Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være
medlem af bestyrelsen.
Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning
kræves dog kvalificeret flertal, jf. §14. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.
Stk. 8: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten eller et medlem kan begære skriftlig
afstemning.
Stk. 9: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet
godkendes og underskrives af dirigenten.

§9
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af:
Formand
Bestyrelsesmedlemmer
Suppleanter
Revisorer
Revisorsuppleant
Fanebærer
Eventuelt

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når
mindst 1/3 af kredsens aktive medlemmer over 16 år skriftligt stiller krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget af
bestyrelsen, og den skal indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling.

§ 11
Kredsen 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 fastsætter selv sin forretningsorden.
Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen er til stede og stemmer herfor. Der føres
beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Referatet skal godkendes af bestyrelsen.
§ 13
Kredsens regnskabsår er kalenderåret, og senest 31. januar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og statur til
revisorerne.
§ 14
Beslutning om at opløse Sønderborg Skyttekreds træffes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger
med mindst 8 dages mellemrum.
På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes af mindst ¾ af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer. På den efterfølgende generalforsamling er almindeligt flertal tilstrækkeligt
for vedtagelse af opløsningen.
Ved opløsning er kredsen forpligtet til at aflevere ejendele modtaget fra DGI-Sønderjylland og DGI-Skydning.

I tilfælde af Sønderborg Skyttekreds opløsning skal foreningens formue tilfalde børne- og ungdomsarbejdet i
DGI-Skydning /DGI-Sønderjylland

