
 

§ 12. Forretningsorden:        
Bestyrelsen leder foreningens drift og økonomi og fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 13. Stemmelighed: 
Ved stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens stemme afgørende. Sekretæren 

fører protokollen, der underskrives af den samlede bestyrelse ved næste møde. 

 
§ 14. Regnskabsåret: 
Regnskabsåret er kalenderåret. 

 
§ 15. Ekstraordinær generalforsamling: 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen finder det 

fornødent, eller når 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav 
herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom 
er modtaget. Indvarsling som ved ordinær generalforsamling; dog med angivelse af 
dagsorden. Alle sager afgøres ved simpelt flertal. 

 
§ 16. Vedtægtsændring: 
Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske med ¾ af de afgivne stemmer for forslaget. 

 
§ 17. Foreningens opløsning: 
Foreningen kan kun opløses, når ¾ af deltagerne i 2 på hinanden følgende lovligt indvarslet 

ekstraordinær generalforsamlinger stemmer herfor. Ved foreningens ophævelse 
overdrages aktiver og passiver til DGI – MIDT. 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den. 26. februar 2020 
  

 
 

Dirigent:   

Preben Jensen 

 

VEDTÆGTER 

 FOR   



 

Vedtægter:            
§ 1.              Navn og hjemsted: 
Foreningens navn er Silkeborg Skyttekreds. 
Silkeborg Skyttekreds har hjemsted i Silkeborg Kommune. 
  

§ 2. Formål: 
Silkeborg Skyttekreds’s formål er i overensstemmelse med DGI s. 
Ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme det folkelige foreningsarbejde. 

 
§ 3. Organisation: 
Silkeborg Skyttekreds er medlem af DGI – MIDT 
 

 
§ 4. Våbenpåtegning og tilbagekaldelse: 
Da skyttekredsen, ved godkendelse fra politimesteren i Silkeborg, er berettiget til at give 
Våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller 
om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelses 
skøn – af hvilken som helst årsag – ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse 
til et våben. 

 
§ 5. Medlemskab: 
Som medlem optages voksne og børn, når de vedkender sig nærværende 
vedtægter. Det er 
Alle medlemmers pligt at hjælpe i foreningens arbejde. 

 
§ 6. Udelukkelse og eksklusion: 
Ethvert medlem skal rette sig efter skydelederens og bestyrelsens anvisninger. Overtrædelse 
Heraf kan medføre bortvisning fra skydebanen. Eksklusion af et medlem kan dog kun ske 
ved generalforsamlingens godkendelse med ¾ flertal for 
 

§7. Ordinær generalforsamling: 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, og er 
Beslutningsdygtig ved simpelt flertal uanset de fremmødtes antal. Stemmeret har kun 
fremmødte medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Valgbare er medlemmer, 
som har været medlem i mindst 3 måneder. Fraværende medlemmer kan vælges, når 
vedkommende på forhånd har givet tilsagn om at modtage valg. Ordinær generalforsamling 
afholdes i februar måned og indvarsles senest 14 dage før ved indkaldelse på mail. 
 

§ 8.              Dagsorden: 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følende punkter: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af formand ( lige  år. ) 
6. Valg af kasserer ( ulige år) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
8. Valg af revisorer og suppleanter. 
9. Eventuelt 
 
Forslag til generalforsamlingen skal være indleveret til formanden senest 8 dage før. 

 

§ 9.              Bestyrelsen: 
Bestyrelsen består af 4 til 6 medlemmer, som afgår skiftevis 2 hvert andet år. 
Derudover skal der vælges: 
 
        2 bestyrelsessuppleanter, der afgår skiftevis hver andet år. 
        2 revisorer, der afgår skiftevis hver andet år. 
        2 revisorsuppleanter, der afgår skiftevis hver anden år. 
 
Som suppleanter vælges de eller den, der i stemmetal er de valgte nærmeste. Alle valg gælder 
for 2 år. Formand og Kaserer vælges direkte af generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig på 
første møde med næstformand og sekretær; bestyrelsen kan efter eget skøn organisere sig med 
et medlem udenfor bestyrelsen som regnskabsfører. Forslag og valg til bestyrelsen kan foretages 
ved håndsoprækning i lighed med alle andre valg.  Sekretæren fører protokollen, der 
underskrives af dirigenten inden første møde. 
 

§ 10.             Hæftelse: 
Foreningen medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen 
indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter ved dens formue. Foreningens 
medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover 
kontingentforpligtelsen. Foreningen medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens 
formue eller udbytte af nogen art. 
 

§ 11. 
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kasseren, dog ved køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.              



 


