§ 13. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning er
foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller
om fornødent at tilbagekalde påtegning over for et medlem, der efter
bestyrelsens skøn ikke længere bør være indehaver af en meddelt
tilladelse til et våben.
§ 14. Lovændringer forelægges sædvanligvis den ordinære
generalforsamling. Ændringsforslag skal bringes til medlemmernes
kendskab - enten direkte pr. brev eller ved opslag i foreningens lokaler senest 20 dage før generalforsamlingen. Ændringerne er vedtaget, hvis
almindeligt stemmeflertal opnås.
§ 15. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder
anledning hertil, eller når mindst 20% af foreningens medlemmer
fremsætter skriftlig anmodning herom.
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når
almindeligt stemmeflertal opnås.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 10
dages varsel og bekendtgøres på samme måde som nævnt i § 12.
§ 16. Foreningen kan kun opløses, når det er vedtaget ved 2, med
mindst 14 dages mellemrum, afholdte ekstraordinære
generalforsamlinger. Vedtagelsen kan kun ske når 2/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer ved personligt fremmøde stemmer
herfor.
Opløses foreningen skal dens præmier, faner m.v. afleveres til
Lokalhistorisk Arkiv for Viborg Kommune.
Eventuel formue og kassebeholdning skal efter bestyrelsens
bestemmelse komme skydesporten, subsidiært anden sport til gode.

§1. Foreningens navn er Viborg Skytte Forening, stiftet den 3. juni 1863
og er hjemmehørende i Viborg Kommune.

§17. Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig
af DGI Midtjylland, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne
ejendele, samt kartoteker over registreringspligtige våben.

§4 Foreningen er upolitisk.
Foreningen skal stedse være medlem af
- Dansk Skytte Union
- Skydebaneforeningen Danmark
- Viborg Idrætsråd
- Jyllands Skytte Forbund
- Danmarks Idræts Forbund
- DGI Midtjylland
- Jydske Byskyttekreds af 1895

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling i Viborg,
den 29. januar 2014.

§2. Foreningens formål er at samle interesserede i alle aldre, give en
grundlæggende og videregående uddannelse i skydning som idræt,
samt at fremme forståelsen for skydningens opgave som opdragende og
karakterdannende faktor.
§3. Formålet søges opnået ved undervisning og indøvelse i skydning,
herunder deltagelse i konkurrencer.

§5 Som medlemmer kan optages kvinder og mænd, der er fyldt 18 år.
Med værges tilladelse kan optages medlemmer under 18 år.
Et medlem kan ekskluderes med øjeblikkelig virkning for eksempel ved
groft brud på sikkerhedsbestemmelserne, ved provokerende og
forstyrrende adfærd etc. Eksklusioner skal vedtages af bestyrelsen.
§6 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene
foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for
foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens
formue eller udbytte af nogen art.
§7 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet betales en gang årligt. Sidste rettidige indbetalingsdato er
den 31. december året før. Kontingentet dækker alle aktiviteterne på
10,15,25,50 og 200m. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt den 15.
februar slettes medlems skabet.
Ved indmeldelse betales udover kontingentet et indmeldelsesgebyr.
§8 Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt 5
bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen for
en periode af 2 år.
Kassereren vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år.
Formand og kasserer kan ikke afgå samme år.
Af de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år 3 og i ulige år 2.
Der vælges hvert år en suppleant for bestyrelsen for en 2 årig periode.
Den længst siddende suppleant er 1. suppleant. Afgår et
bestyrelsesmedlem i utide, træder 1. suppleanten ind i dennes sted.
Der vælges hvert år en revisor for en 2 årig periode.
Der vælges i ulige år 1 revisorsuppleant for en 2 årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
§9 Kassereren er ansvarlig for de ham/hende betroede midler.
Kassereren fører foreningens regnskaber og medlemsprotokol.
Foreningens regnskab revideres af de af generalforsamlingen valgte
revisorer.
Regnskabet fremlægges skriftligt på hvert års generalforsamling,
forsynet med revisionens påtegning.
Regnskabsåret løber fra 1. januar - 31. december.

§10. Bestyrelsesmøde skal afholdes når formanden eller et flertal i
bestyrelsen finder det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5
af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
§11 Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål,
herunder dispositioner vedrørende fast ejendom. Foreningen tegnes
udadtil ved underskrift af formanden og yderligere mindst et
bestyrelsesmedlem i forening, dog skal dokumenter vedrørende lån i
samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den
samlede bestyrelse.
§12 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af
februar måned.
Meddelelse om indkaldelse til generalforsamling skal tilgå medlemmerne
enten skriftligt eller gennem annoncering i dagspressen senest 20 dage
forud for generalforsamlingens afholdelse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 1. december.
Alle vedtagelser afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning foretages, når blot et medlem stiller krav herom,
eller hvor det findes fremmende for sagen.
Alle medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret.
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal
fremmødte medlemmer. Den ordinære generalforsamling skal indeholde
følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af formand.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleant.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant. (kun i ulige år)
11. Behandling af indkomne forslag.
12. Eventuelt.

