Vedtægter for Gjern Skyttekreds
§ 1.
Foreningens navn er Gjern Skyttekreds med hjemsted - i Silkeborg Kommune,
Region Midt.
§ 2.
Foreningens formål er, som skyttekreds under DGI Midtjylland at arrangere
øvelses-og konkurrenceskydning for medlemmerne og i øvrigt at arbejde for
at fremme skydning som idræt.
§ 3.
Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland, foreningens vedtægter må på
intet tidspunkt være i uoverensstemmelse med denne forenings vedtægter.
§ 4.
Som medlem kan optages enhver uberygtet person, der er bosiddende i
Danmark. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke
opfylder sine forpligtigelser, eller handler til skade for foreningen. Et
medlem har krav på at blive hørt af bestyrelsen inden den træffer sin
afgørelse. Ydermere har medlemmet krav på at eksklusionssagen sættes på
dagsordenen som et særligt punkt på førstkommende generalforsamling, hvor
sagen afgøres endeligt. I den mellemliggende periode har denne
indbringelse af spørgsmålet for generalforsamlingen opsættende virkning.
Genoptagelse af et tidligere ekskluderet medlem kan kun ske på
generalforsamlingen. Medmindre eksklusionen har været tidsbegrænset. En
generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver et simpelt flertal.
§ 5.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indvarsles
senest 14 dage før i den lokale avis. Til den årlige generalforsamling
skal dagsordenen som minimum indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
6. Eventuelt.
§ 6.
Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 7 medlemmer der
konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Alle valg er gældende for 2 år, idet der hvert år vælges skiftevis
3 – og 4 - bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant og 1 revisor.
Ethvert medlem, der er fyldt 18 år, er stemmeberettiget og valgbar til
bestyrelsen. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, hvis ikke andet
kræves, og simpelt stemmeflertal er gældende.

§ 7.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er
beslutningsdygtig - uanset det fremmødte antal medlemmer.
§ 8.
Ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages, såfremt mindst 2/3 - af
de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen eller
1/3 af medlemmerne over 18 år kræver det.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at
kravet herom er modtaget og skal indvarsles i lighed med ordinær
generalforsamling med angivelse af dagsorden.
§ 10.
For foreningen tegner formanden og kassereren med deres underskrift, hver
for sig.
§ 11.
Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12.

§ 12.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens
bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om
fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen 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.
§ 13.
Foreningen kan opløses, når det vedtages med mindst 2/3 af de afgivne
gyldige stemmer på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.
Ved opløsning skal der undersøges for en mulig fusion med en af omegnens
skytteforeninger. Ved en fusion overdrages våben, løsøre og egenkapital
direkte til den "nye" forening.
Vedtaget på generalforsamlingen 19.marts 2014.
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