FORENINGENS NAVN OG FORMÅL
§1
1. Foreningens navn er ”Varde Skytteforening” og dens hjemsted er formandens adresse.
2. Foreningens formål er at opretholde og øve medlemmernes skydefærdighed samt fremme
kammeratskab og i øvrigt ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme den
enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
§2
Foreningen er tilsluttet ” DGI-Sydvest-Skydning ”og dermed underkastet landsdelsforeningens
love.
§3
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Foreningen afholder sin årlige generalforsamling i første kvartal.
3. Den ordinære generalforsamlings dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af
a. Formand
b. 2 bestyrelsesmedlemmer
c. 2 suppleanter
d. 2 revisorer – der ikke må være medlemmer af bestyrelsen
7. Eventuelt
§4
1. Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved opslag på skydebanen eller
annoncering i dagspressen eller pr. brev eller mail til medlemmerne.
2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen eller mindst
¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt har fremsat ønske derom med angivelse af
dagsorden.
§5
1. Generalforsamlingen og bestyrelsens forhandlinger og beslutninger indføres i
forhandlingsprotokollen, der skal være til stede ved enhver generalforsamling eller
bestyrelsesmøde.
2. Forhandlingsprotokollen føres af sekretæren. Den underskrives af sekretæren og formanden
og endvidere ved generalforsamlingen af den valgte dirigent.
§6
Generalforsamlingen, der vælger dirigenten,
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
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§7
1. Forandringer i vedtægterne kan kun vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
2. Alle øvrige beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal = mere en halv delen af de
afgivne gyldige stemmer.
3. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag, mens der ved personvalg trækkes lod.
4. Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes.
§8
1. Ethvert kontingentbetalende medlem, der er fyldt 14 år, har stemmeret til
generalforsamlingen.
2. Forældre til kontingentbetalende medlem under 14 år har taleret til generalforsamlingen, men
ikke stemmeret.
3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8
dage før.
REGNSKABET
§9
1. Kassereren fører en kassebog over indtægter og udgifter samt aflægger revideret regnskab
over disse på hvert års ordinære generalforsamling.
2. Regnskabet tilstilles revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
3. Regnskabsåret er kalenderåret.
BESTYRELSEN
§10
1. Bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, vælges på en generalforsamling. Bestyrelsen
vælger næstformand, kasserer, sekretær og udvalg efter behov.
Kassereren kan vælges udenfor bestyrelsen
2. Hvert år vælges 2 bestyrelsesmedlemer på generalforsamlingen (se § 3 stk 6).
3. De under § 3 stk 6 valgte suppleanter, indtræder i bestyrelsen efter behov.
4. Bestyrelsen vælger i påkomne tilfælde en fanebærer. Fanen opbevares i foreningen.
5. Formanden vælges for 1 år og de øvrige 4 bestyrelses medlemmer, vælges for 2 år - og afgår
2 på lige år og 2 på ulige år.
6. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.
§11
1. Bestyrelsen leder alle skydninger såvel øvelses- som konkurrenceskydninger. Ved enhver
skydning skal der være en ansvarshavende bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen valgt
skydeleder til stede på skydebanerne.
2. Bestyrelsen fastsætter ammunitionspriser ud fra indkøbsmulighederne og markedspriser.
REVISORERNE
§12
Der vælges hvert år to revisorer, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

MEDLEMSKAB
§13
1. Optagelse: Som aktive medlemmer kan, efter bestyrelsens afgørelse, optages børn og voksne,
når de i øvrigt vedkender sig nærværende vedtægter. Personer, der søger optagelse, skal have
dansk statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark eller Sydslesvig.
2. Udmeldelse: Skal ske skriftligt til formanden eller kassereren.
3. Eksklusion: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når den finder grund dertil.
4. Kontingent: Fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling for det efterfølgende
kontingentår, der går fra 1. april til 31. marts.
Kontingentet betales via opkrævning.
5. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive
formue.
6. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud over
kontingentforpligtelsen.
7. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.
FORENINGENS OPLØSNING
§14
1. Foreningens opløsning kan kun vedtages på en overordentlig særlig i den anledning
sammenkaldt generalforsamling og kun med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmers stemmeafgivelse, og når mindst ¾ af de stemmeberettigede er mødt.

VÅBENPÅTEGNING
§15
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.
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