Foreningsvedtægter.

§ 1 Navn og hjemsted
Hirtshals skytteforening, som har hjemsted i Hjørring kommune, er genstiftet 2 juni 1945. Hirtshals
Skytteforening er medlem af DGI... samt medlem af Jysk Skytte Forbund (hvis det er tilfældet) og Dansk
Sportsskytte Forbund og herigennem tilsluttet Dansk Skytte Union og Danmarks Idrætsforbund og
dermed underlagt disse organisationers love og bestemmelser.
§ 2 Formål
Hirtshals Skytteforenings formål er at dyrke konkurrenceskydning efter de til enhver tid gældende
skydeprogrammer i De Danske Skytteforeninger, og virke for denne sports videre fremme. Samt
gennem andet kulturelt virke, at skabe en sund og vågen ungdom.
§ 3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan enhver hæderlig og uberygtet person, der er fyldt 7 år optages. Optagelse af
umyndige medlemmer kræver forældre/værges samtykke.
§4 Våbenpåtegning
Da foreningen af politimesteren i Hjørring er bemyndiget til at give våbenpåtegning, er foreningens
bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent, at tilbagekalde våbenpåtegning
over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst begrundet årsag ikke længere bør
være indehaver af våbentegning.

§5 Almindelige bestemmelser
Medlemmer skal holde sig skyde- og ordensreglerne efterrettelig. Skyde- og ordensreglerne udarbejdes
af bestyrelsen og skydeudvalget og skal være ophængt på skydestandpladsen. For ledelse af den
ordinære skydning står et medlem af bestyrelsen.
§ 6 Bestyrelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse
af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsesmedlemmer har ikke nødvendige udvalg til
varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsesmedlemmer har ikke udover det
egentlige bestyrelsesarbejde samt ledelse af den ordinære skydning, pligt til at varetage andre forhold.
Aktive mydnige medlemmer skal for at kunne vælges til bestyrelsesarbejde have været medlem af
Hirtshals Skytteforening i 2 år, dog kan der dispenseres til 1 år, hvis der opstår behov. Bestyrelsen består
af en foreningformand, en næstformand, en kasserer samt fire menige medlemmer. Bestyrelsen
konstiturer sig selv, hurtigst muligt inden 8 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer
vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. Under formandens fravær overtager
næstformanden ledelsen af foreningen.

§ 7 Tegningsret
Formand og kasserer tegner foreningen udadtil.
§ 8 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kaldenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. marts afgive driftsregnskab for det
foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskaet og status forelægges den
ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og
underskrift. Driftregnskab og status skal forlangende tilsendes interreserede medlemmer senest 8 dage
før afholdelse af den ordinære generalforsamling.
§ 9 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.
Revisoren skal til en hver tid have adgang til at efterse og kontrollere regnskab og beholdninger.
§ 10 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling
afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Alle medlemmer er velkomne til
generalforsamlingen, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Alle medlemmer som er fyldt 18 år har
stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Foreningens vedtægter kan kun ændres af
generalforsamlingen. Til ændring af vedtægter kræves det dog at ¾ af de fremmødte stemmer for.
Generalforsamlingen indvarsles ved meddelelse i det lokale blad senest 2 uger før afholdelsen. Forslag
som ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan kun finde sted, såfremt bestyrelsen

ønsker det, eller mindst 1/3 af de aktive myndige medlemmer indsender skriftlig anmodning til
bestyrelsen herom.
Dagsorden:
1 : Valg af dirigent og referent.
2 : Formandens beretning.
3 : Frenlæggelse af årsregnskab.
4 : Indkomne forslag.
5 : Fastsættelse af kontigent.
6 : Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7 : Valg af suppleanter.
8 : Valg af revisor.
9 : Eventuelt.

§ 11 Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages ved en ekstraordinær generalforsamling- Til
denne beslutning kræves mindst 2/3 af foreningens stemmeberrettigede medlemmer er tilstede, og
mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal ikke, er generalforsamlingen ikke
beslutningsdygtig, og der indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes ved
ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer måtte være til stede. I
tilfælde af foreningens opløsning tilfalder alle forening i en periode på 3 år. ’
§ 12 Køb og salg af ejendom
I tilfælde af køb eller salg af fast ejendom, kræves det at bestyrelsen er 100 % enige. Hvis der ikke opnås
enighed, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Disse reviderede vedtægter er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling i Hirtshals den 21 .
februar 2001.
§6 er revideret og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling i Hirtshals den 18 marts 2004.
§1 er revideret og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamlng i Hirtshals den.9 Februar 2016.

