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VEDTÆGTER for Skytteforeningen Kimbrerne

§1

Foreningens navn og hjemsted

Stk.1

Foreningens navn er Skytteforeningen Kimbrerne.
Foreningens hjemsted er Aalborg.
Foreningen er stiftet d. 30/6 1929 under navnet Hasseris
Skytteforening.
Navneforandring til Skytteforeningen Kimbrerne 30. juli 1960.
Foreningens logo er som vist på forsiden. Anvendelse af foreningens
navn og logo må kun foregå med bestyrelsens godkendelse.

Stk.2
Stk.3

Stk.4

§2
Stk.1

§3
Stk.1

§4
Stk.1

Stk.2
Stk.3
Stk.4

§5
Stk.1

Stk.2

Formål
Foreningens formål er, ved skydning som idræt og andet kulturelt
virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
Tilhørsforhold
Foreningen er ved medlemskab af DGI Nordjylland tilsluttet Danske
Gymnastik- og ldrætsforeninger og dermed undergivet disses vedtægter.
Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, som har en våbenpåtegning eller kan
opnå en SKV6 godkendelse (politiets godkendelse, at vedkommende må
låne foreningens våben til brug på skydebanen).
Indmeldelsen sker efter Kontingentpris oversigtens vilkår og terminer.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer
inden regnskabsårets udgang.
Medlemmer der ikke har betalt kontingent, efter udsendelse af
rykkerbrev, vil blive slettet som medlem.
Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem. I tilfælde af
formandens fraværd, tegnes foreningen af kassereren og 1 bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
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§6
Stk.1
Stk.2
Stk.3

Stk.4
Stk.5
Stk.6
Stk.7
Stk.8

Stk.9
Stk.10
Stk.11
Stk.12
Stk.13

Bestyrelsen
Foreningen ledes af bestyrelsen.
Til bestyrelsen kan kun vælges aktive A medlemmer, som er mindst 18
år og har været medlem i mindst 2 år.
Der kan samtidig i bestyrelsen højst sidde 2 fra samme familie, dvs.
mand/kone, børn eller forældre samt søskende, de må dog ikke besidde
formandsposten og kassererposten samtidigt (tegningsretten).
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Formanden vælges på generalforsamlingen hvert år.
De 4 andre medlemmer vælges for 2 år, således at kassereren og 1
medlem vælges lige år og de 2 andre medlemmer ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, på første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen.
Flg. poster uddeles:
- Sekretær,
- Formand for skydning på 100/200/300m,
- Formand for skydning på 50m,
- Formand for skydning på 15m.
Fordeling af poster skal oplyses til medlemmerne ved først givne
lejlighed.
Bestyrelsen skal være fuldtallig, for at den er beslutningsdygtig.
Der føres protokol på møderne.
Bestyrelsen fastsætter selv mødefrekvens og mødetidspunkter, dog
mindst 2 gange årligt.
Til løsning, af en særlig opgave, kan bestyrelsen nedsætte et udvalg.
Bestyrelsen skal da være repræsenteret med mindst et medlem.
Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende
arrangementer, uden lovlig grund, som lovlig grund regnes arbejde,
sygdom eller aftale med formanden, vil vedkommende blive udelukket
fra bestyrelsen og suppleanten indkaldes.
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§7
Stk.1
Stk.2
Stk.3
Stk.4

Stk.5
Stk.6

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Stk.7
Stk.8
Stk.9
Stk.10

Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned, hvert år.
Indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske skriftligt, til hvert
medlem, med mindst 8 dages varsel.
Bestyrelsens forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun forelægges og vedtages på en
generalforsamling.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 4 dage inden generalforsamlingen.
Dagsordenens indhold:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Bestyrelsens beretning for det forgangne år.
Regnskab.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
På valg. (Se § 6. Stk. 5 + 6)
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Valg af udvalgsmedlemmer ifølge § 11.
Valg af 1 fanebærer og 1 suppleant.
Evt.
Alle medlemmer som er fyldt 16 år har stemmeret, dog ikke passive
medlemmer og B-kontingent medlemmer, disse har kun taleret.
Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer,
stemmer for ændringen.
Øvrige afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.
Hvis et medlem ønsker hemmelig afstemning, skal dette imødekommes.
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§8
Stk.1

Stk.2

§9
Stk.1
Stk.2

§ 10
Stk.1
Stk.2
Stk.3

§ 11
Stk.1

Stk.2

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt et flertal i
bestyrelsen finder anledning hertil. Eller hvis mindst 1/3 af de
stemmeberettigede medlemmer, fremsætter anmodning herom, ved
angivelse af en motiveret dagsorden.
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, senest 8
dage efter modtagelsen af anmodningen herom, med motiveret
dagsorden.
Kontingent
Kontingent og indskud fastsættes på den årlige generalforsamling og
betales efter Kontingentpris oversigtens vilkår og terminer.
Æresmedlemmer og bestyrelsen er kontingentfri.
Regnskab
Regnskabsåret går fra den 1/1 til den 31/12.
Regnskabet revideres af de på den sidste ordinære generalforsamling
valgte 2 revisorer.
Det reviderede og underskrevne regnskab kan udsendes med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Udvalg
Generalforsamlingen vælger hvert år flg. udvalg:
Et udvalg for skydning på 100/200/300m (langdistanceudvalg),
Et udvalg for skydning på 50m,
Et udvalg for skydning på 15m,
Et festudvalg på 2 personer.
I alle udvalg skal tillige være mindst 1 person fra bestyrelsen, som er
formand for udvalget, dog undtaget festudvalget.
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§ 12
Stk.1
Stk.2

Stk.3
Stk.4
Stk.5

§ 13
Stk.1

§ 14
Stk.1
Stk.2

Stk.3

Stk.4

Sikkerhedsbestemmelser og tilsyn med anlæg
Sikkerhedsbestemmelser for skydning, som hænger på skydebanen, skal
efterleves af alle.
Dersom man nægter at efterkomme sikkerhedsbestemmelser for
skydning, har bestyrelsen ret til, at nægte vedkommende adgang til, at
deltage i videre skydning.
Dog kan klubbens medlemmer indanke deres sag, på første ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen og udvalgsmedlemmerne overvåger, at huse, skydebaner og
materiel er i orden.
Fanen opbevares i Klubhuset på Kimbrerhøje.
Våbenpåtegning
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegninger, skal foreningen
tilbagekalde en våbenpåtegning, samt underrette politiet, hvis
foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med
våbenpåtegning ændrer sig, på en sådan måde, at det er betænkeligt, at
den pågældende har våbenpåtegning.
Foreningens bestående
Foreningen kan ikke opløses, så længe 10 medlemmer ønsker den
opretholdt.
Foreningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte
medlemmer, på to af hinanden følgende generalforsamlinger, med
mindst en måneds mellemrum, går ind for en opløsning.
Hvad foreningen i tilfælde af opløsning måtte eje, realiseres og
foreningens midler bortgives jf. folkeoplysningsloven, af den opløsende
generalforsamlings valgte beslutning, inden for skydesportens fremme.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke
personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter
med sin respektive formue.
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Ændret:

04/2021

Familierelationer i bestyrelsen, samt gennemgribende rettelser, så
vedtægterne bliver tidssvarende, herunder ny struktur.

Ændret:

03/1989

Senest ændring før 04/2021 - Ændringer ukendt.

Ændret:

07/1960

Navneændring fra Hasseris til Kimbrerne.

Vedtaget: 06/1929

Stiftelsesvedtægter for Hasseris Skytteforening.
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