Vedtægter for Taastrup Skytteforening
§l
Foreningens navn er "Taastrup Skytteforening".

§2
Foreningens formål er gennem sine virkemidler at skabe en vågen og sund dansk ungdom
styrkelse af fædrelandskærligheden og forsvarsviljen i folket.

_

til

§3

Foreningen er gennem sit medlemskab af DGI Midr og Vestsjælland tilknyttet De danske Skytte-,
Gymnastik- og Idrætsforeninger, gennem Danmarks sportsskytte forbund og Sjællands skytte
forbund medlem af skytteunionen.

§4
Foreningens hj emsted er Høje-T aastrup kommune (Taastrup).

§s
Foreningens medlemmer deltager i skydeøvelser på foreningens baner.

§6
Som aktivt medlem optages enhver mand og kvinde, som har en sådan modenhed og
legemsbygning, at det er forsvarligt at lade dem betjene et skydevåben. Medlemmer har stemmeret
når de er ffldt 18 år.

§7
Aktive medlemmer betaler det af bestyrelsen fastsaffe årlige kontingent. Bestyrelsen kan ligeledes
indenfor foreningen område optage passive medlemmer uden stemmeret. Såvel aktive som passive
medlemmer ffir udleveret et medlemskort som legitimation for medlemskab af foreningen.
Bestyrelsen afgør suverænt hvem der kan optages, såvel aktivt som passivt medlem.
§8
Medlemmer, der efter bestyrelsen opfauelse ved deres optræden og adfærd direkte eller indirekte
modarbejder foreningens formåI, skal - for et tidsrum eller for bestandig - kunne udelukkes af
foreningen. Bestemmelse herom træffes af bestyrelsen, men kan indankes for en
generalforsamlingen. Et medlems udelukkelse meddeles straks til DGI Midt- og Vestsjælland.

§e
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

a)

§10
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i november-december måned, og den skal
bekendtgøres for de stemmeberettigede medlemmer enten ved skriftlig meddelelse til hvert
af de stemmeberettigede medlemmer eller gennem annoncering på foreningens hjemmeside
og opslag i foreningens klublokale. Bekendtgørelsen - af hvad den måtte være - skal være
udsendt senest 10 dage før generalforsamlingens aflroldelse og skal indeholde dagsordenen
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samt meddelelse om, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være

formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.

b)

På generalforsamlingen aflægges beretning og foreningens virke, ligesom det reviderede
regnskab fremlægges, endvidere behandles indkomne forslag.

c)

På generalforsamlingen foretages valg af en formand, en kasserer, 9 bestyrelsesmedlemmer,

2 revisorer til kritisk og talmæssigt at gennemgå foreningens regnskab, ligeledes foretages
valg af I suppleant til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant samt valg til andre tillidsposter, der
måtte oprettes inden for foreningen.

d)

I tilfælde af, at foreningen optager andre idrætsgrene end skydning på sit program vil
bestyrelsen kunne forøges med et passende antal bestyrelsesmedlemmer. Sker udvidelsen
ikke på en ordinær generalforsamling, træffer den siddende bestyrelse beslutning om
ridvidelsen. Bestyrelsen har ved enstemmighed mulighed for at udpege et ordinært
bestyrelsesmedlem til brug ved ekstraordinære opgaver. En sådan udvidelse skal dog altid
forelægges førstkommende ordinære generalforsamling til godkendelse.

e)

Der aflroldes valg af formand på lige år og kasserer på ulige år, hvert år vælges 3
bestyrelsesmedlemmer gældende for 3 år. Der vælges hvert år fortrinsvist en pistol skytte og
en riffel skytte, der er ikke præference for det 3. bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted.
Revisor suppleant vælges samme år som Formand og bestyrelses suppleant vælges samme
år som kasserer for 2 hr.

f)

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog kan
nærværende vedtægter kun ændres på ordinær generalforsamling efter fulgt af en
ekstraordinær generalforsamling. Der skal være mindst seks uger og højest otte uger mellem
de to generalforsamlinger. Og kun såfremt mindst 3/5 af de mødte stemmeberettigede
stemmer herfor. Ophævelsen af foreningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling
efter fulgt af en ekstraordinær generalforsamling. Der skal være mindst seks uger og højest
otte uger mellem de to generalforsamlinger. Og kun såfremt mindst 3/a af de mødte
stemmeberettigede stemmer herfor. Skriftlig afstemning skal altid foretages.

g)

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt bestyrelsen finder det fornødent,
eller når mindst 15 oÅ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender
anmodning herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme
retnings I inj er som for ordinær generalforsam ling anført.

h)

Snarest og senest 10 dage efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen. Dyrker
foreningen flere idrætsgrene end skydning, skal der føres særskilt regnskab for hver
idrætsgren. Der vælges næstformand samt en sekretær, sidstnævnte fører foreningens
forhandlingsprotokol og besørger - i forbindelse med formanden - foreningens skriftlige

arbejder.

D

I tilfælde af at formanden træder af i utide er næstformanden formand til næste
generalforsamling. I tilfælde af at kasseren træder af i utide konstituerer bestyrelsen selv en
kasser eller ffir DGI til atudføre kasserer opgaven.

§ 1l
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen. Kassevagten forestår på vegne af bestyrelsen
den daglige ledelse.
Foreningen tegnes af bestyrelsen. Ved større investeringer, pantsætning og optagelse af lån tegnes
foreningen dog af en enig bestyrelse. Den samlede bestyrelse står bag og underskriver regnskabet.
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Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmerne nogen personlig hæftelse
for de foreningen påhvilende forpligtelser.
Formanden indvarsler til bestyrelsesmøde mindst I gang i kvartalet ogi øvrigt, når han finder det
fornødent, eller hvis to medlemmer af bestyrelsen anmoder herom.
Formanden er ansvarlig for foreningens fane og andre ejendele bl.a. baneanlæg m.v., herunder at
disse opbevares og behandles på forsvarlig måde.

§12
Ved afholdelse af skydeøvelser m.v. har skydevagten den øverste myndighed, og medlemmerne
skal rette sig efter hans (deres) anvisninger. Hvis disse ikke efterkommes er skydevagten bereffiget
til, uden varsel, at bortvise vedkommende fra banen, og bestyrelsen kan idømme overtræderen
karantæne eller endog udelukkelse af foreningen. I sidst nævnte tilfælde forholdes som i § 8, sidste
stykke-anført.

§13
Foreningen kan ingensinde have anden fane(r) end Dannebrog.

§14
Foreningens regnskabs- og arbejdsår går fra 1. november

til

31. oktober.

§ls

Såfremt foreningen ophæves, vil dennes rifler, skydemateriel m.v. samt dens fane være at deponere
ved amtsforeningen. Såfremt foreningen ejer jord ogleller anden fast ejendom, vil dette ikke kunne
aflrændes, forinden DGI Midt- og Vestsjælland har haft lejlighed til at fremsæffe et tilbud på
overtagelse. Salgssummen af sådant fast ejendom skal indgå i en fond, der kommer skyttesagen til
gode.

Som født formand for denne fond skal udpeges den
og Vestsjælland.

til enhver tid

siddende formand for DGI

Midt-

§16

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give
orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter
bestyrelses skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt
tilladelse til et våben.
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