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§ 1 NAVN: 
 
SILKEBORG SKYTTEKREDS´S STØTTEFORENING (SSS) 
med hjemsted i Silkeborg kommune 
 
§ 2 FORMÅL: 
 
 
SSS´s formål er alene at støtte Silkeborg Skyttekreds`s aktiviteter. 
Støtte kan gives i form af gave, tilskud eller lån til -aktiviter, 
der fremmer skydesporten-anskaffelse af skydemateriel af 
enhver art, skydelokaler og inventar samt etablering 
af skydebaner. SSS`s formue ved etablering af foreningen er 
tilvejebragt ved kompensation fra DGI/DDS 
for en række af Silkeborg Skyttekred`smedlemmers 
frivillig indsats ved DGI/DDS- landsstævne i 1998 
Kontingent og eventuelle støttebidrag fremover tilgår 
SSS`s formue. Formuen kan helt eller delvist 
anvendes til formålet 
 
§ 3 MEDLEMSKAB 
 
Som medlem kan optages ethvert 
medlem af Silkeborg Skyttekreds 
Endvidere kan optages virksomheder, institutioner o.l. 
samt personer med tilknytning til Silkeborg Skyttekreds. 
Ved etablering af SSS i 1998 består medlemskredsen af 
de medlemmer af Silkeborg Skyttekreds, der bistod ved 
afviklingen af Landsstævnet 1998 
 
§ 4 
 
Bestyrelsen fastsætter kontingent, som opkræves 
årligt sammen med kontingent til Silkeborg Skyttekreds 
 
§ 5 GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen er SSS´s øverste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar 
eller februar måned og skal indvarsles senest 8 dage 
før ved brev til hvert medlem. Generalforsamlingen afholdes med følgende 
dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 
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formand for SSS. 2 medlemmer vælges på generalforsamlingen blandt 
SSS´s øvrige medlemmer 
 
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med næstformand, kasserer og 
sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
Bestyrelsen disponerer med ansvar overfor generalforsamlingen over 
SSS´s midler jf. § 2 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når samtlige bestyrelsesmedlemmer er 
indvarslet og når mindst halvdelen inkl. Formanden er til stede. Ved stem-
melighed er formandens stemme afgørende 
Bestyrelsen tegnes af formanden og næstformanden. Bestyrelsen kan med-
dele prokura 
 
§ 7 REGNSKAB OG REVISION 
 
Regnskabet er kalenderåret. 
Det tilstræbes ved valg af revisor, der årligt er på valg, at denne også er 
medrevisor i Silkeborg Skyttekreds 
 
Ovenstående vedtægter er vedtaget på SILKEBORG SKYTTEKREDS´s 
STØTTEFORENINGS stiftende generalforsamling den 09.02. 01999 med 
ændringer vedtaget den 11.2-2000 / 06.06-2000 / 20.02 -2007 / 11.03-2007 
 
 
Ivan Nielsen 
 
Dirigent 
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3. Aflæggelse af det reviderede regnskab 

4. Kontingent for indeværende år 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af revisor 
 8 .  Eventuelt 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før gene-
ralforsamlingen. Valg kan foregå skriftligt eller ved håndsoprækning 
efter dirigentens valg. 
Ekstra ordinære generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anled-
ning til det, eller når 10 medlemmer ønsker det. 
 
Alle beslutninger på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger 
tages ved simpelt stemmeflertal bortset fra beslutninger om vedtægtsæn-
dringer og om forenings ophør 
 
Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller foreningens 
ophør kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, og 
at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer 
 
Er halvdelen af medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlin-
gen, men forslaget i øvrigt er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, 
indkalder bestyrelsen inden 14 dage med varsel om ovenfor nævnt en 
ekstraordinær generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages med 
halvdelen ad de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte 
medlemmer. 
 
Såfremt det vedtages at opløse foreningen, skal generalforsamlingen 
træffe beslutning om anvendelse af formuen i overensstemmelse med § 2 
FORMÅL 
 
Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres protokol, der 
skal underskrives af den valgte dirigent. I samme protokol indføres lige-
ledes referater fra bestyrelsesmøder, der underskrives af samtlige besty-
relsesmedlemmer. 
 
§ 6 BESTYRELSEN 
 
SSS ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der årligt er på valg: 
 
4 medlemmer udpeges af Silkeborg Skyttekreds, hvis formand er født 


