Vedtægter for Vejle Skytteforening
§1
Foreningens navn er Vejle Skytteforening, stiftet den 18. maj 1862.
Foreningens hjemsted er Vejle kommune.
§2
Foreningens formål er ved skydning som idræt, og andet kulturelt virke
at fremme det folkelige foreningsarbejde.
§3
Foreningen er tilsluttet DGI Skydning Sydøstjylland, samt specialforbund
under Dansk Idrætsforbund, som udgør Dansk Skytteunion, og Jyllands
Skytteforbund, og har hermed pligt til at overholde disse organisationers
love.
§4
Stk.1. Som aktivt medlem kan optages børn og voksne, når de
vedkender sig nuværende vedtægter. Dog som støttemedlemmer kan
optages enhver.
Stk.2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende
generalforsamling.
§5
Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på i alt 7 medlemmer, heraf 3
riffelskytter, 3 pistolskytter, samt 1 formand. Formanden vælges for et år
ad gangen på generalforsamlingen.
Stk.2. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år
ad gangen. I lige år vælges 2 pistol og 1 riffelskytte. I ulige år vælges 2
riffel og 1 pistolskytte.
Stk.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og
sekretær.
Stk.4. Der nedsættes et forretningsudvalg, der varetager de løbende
forretninger. Forretningsudvalget består af formand, sekretær og
kasserer.
Stk.5. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
Stk.6. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
§6
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære
generalforsamling.
§7
Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken
foreningen alene hæfter med den respektive formue.
Stk.2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse
over for foreningen, ud over kontingent forpligtelsen.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af
foreningens formue, eller udbytte af nogen art.
§8

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningen
forpligtet til at tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette
politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et
medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det
er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.
§9
Stk. 1. Foreningen højeste myndighed er generalforsamlingen, der
afholdes hvert år i februar måned, og indkaldes ved annonce i
dagspressen med mindst 8 dages varsel.
Stk.2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk.3. Kun aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret.
Stk.4. På generalforsamlingen afgøres sager ved almindelig
stemmeflertal (flest stemmer), ved personvalg relativt stemmeflertal. Til
udelukkelse af et medlem, samt ændring af disse vedtægter mindst 2/3
af de afgivne gyldige stemmer.
Stk.5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Denne
underskrives af mødets dirigent, og er bevis for, hvad der er vedtaget.
§ 10
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1.Valg af dirigent.
2.Valg af portokoldfører, samt stemmetællere.
3.Aflæggelse af beretning. (Evt. Også af underudvalg).
4.Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Fastsættelse af kontingent.
7.Valg af formand.
8.Valg af bestyrelse.
A) Bestyrelsesmedlemmer.
B) 2 suppleanter (1 pistol + 1 gevær)
C) Valg af revisor.
D) Valg af revisor suppleant.
9. Eventuelt
§ 11
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af
bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 af foreningens
medlemmer stiller skriftlig motiveret krav herom, med forslag til
dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet
herom er modtaget. Indvarsling skal ske, som ved ordinær
generalforsamling.
§ 12
Foreningen tegnes ved underskrift af forretningsudvalget, dog ved køb,
salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af
den samlede bestyrelse.
§ 13
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 14

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen stemmer herfor. Der
føres protokol over vedtagne beslutninger
§ 15
Foreningens regnskabsår går fra 1.januar til 31. december. Regnskabet
revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer, der skiftevis er
på valg.
§ 16
Stk.1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne ved 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2. Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af
landsdelsforeningen, skal denne, aflevere samtidige heraf modtagne
ejendele, herunder kartoteker over registreringspligtige våben.
Stk.3. Ud over det i stk.2 nævnte, kan evt. formue tilfalde idræts-og
ungdomsarbejdet i Vejle kommune.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 2014
Bestyrelsen for Vejle Skytteforening

