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Aalborg den 22. marts 2012.

§ 1.
Foreningens navn er ”Lindholm Sports Skytte Klub ”. Den fungerer som en selvstændig afdeling af
” De Danske Forsvarsbrødre for Aalborg, Nørresundby og Omegn”.
§ 2.
Klubbens formål er ved jævnligt tilbagevendende træning, kursus, og skydearrangementer at
stimulere medlemmernes koncentration, ansvarlighed, sammenhold og interessen for skydning og
dermed vedligeholde den enkeltes skydefærdighed, samt at dyrke kammeratskabet inden for
Klubben og andre klubber/afdelinger.
§ 3.
Alle kan optages som medlem og medlemskab skal etableres efter 3 skydeaftener.
§ 4.
Kontingent og skydepriser fastsættes af Generalforsamlingen.
§ 5.
a. Klubbens ledes af en bestyrelse som skal være godkendt af politiet og med ansvar overfor
lovgivningen og Generalforsamlingen.
b. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
c. Bestyrelsen er sammensat således: Formand, næstformand, kasserer samt 2
bestyrelsesmedlemmer.
d. Desuden vælges årligt 2 suppleanter til bestyrelsen
e. Der vælges 2 bilagskontrolanter samt 1 bilagskontrolantsuppleant.
Formanden repræsenterer i almindelighed klubben udadtil og har bemyndigelse til, når klubbens
interesser kræver det, at forhandle på dettes vegne.
Formanden og Kassereren tegner klubben ene eller sammen.
Næstformanden træder i formandens sted, ved formandens forfald.
Kassereren fører klubbens regnskab og har det fulde ansvar herfor. Bestyrelsen bestemmer selv
hvilken bankforbindelse man måtte ønske at have klubbens penge i.
Regnskabsåret er fra 1. september til 31. august.
f. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse eller når mindst 3
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Der skrives referat som er tilgængelig for alle
medlemmer (Personsager og fortrolige ting skrives ikke i det fremlagte referat.)
g. Samtlige poster i bestyrelsen er ulønnet.

§ 6.
a.
b.
c.
d.

e.

f.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.
Klubben aflægger beretning ved De Danske Forsvarsbrødre for Aalborg, Nørresundby
og Omegn`s Generalforsamling til orientering.
Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt
mindst 25% af de ordinære medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Et sådan
ønske skal ledsages af en motiveret dagsorden.
Indkaldelse til Generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel og bekendtgøres
ved notits i forvarsbroderbladet (såfremt et sådan findes) eller ved skriftlig indkaldelse
pr email til medlemmerne samt ved opslag på skydebanen.
På den ordinære Generalforsamling skal følgende punkter optages på dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

g.

Valg af dirigent.
Valg af stemmetæller.
Formandens beretning.
Årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Budget for det kommende år fremlægges.
Fastsættelse af kontingent og priser for skydningen.
Behandling af indkomne forslag.
Personvalg.
Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære Generalforsamling skal være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før den berammede Generalforsamling.
§ 7.

a.
b.

Generalforsamlingen træffer beslutninger om lovændringer.
En lovændring træder i kraft, når den vedtages på 2 efter hinanden følgende
Generalforsamlinger med mindst 2/3 stemmers majoritet og gælder først når den er
indført i vedtægterne.

§ 8.
a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

Alle over 18 år, som er medlemmer af klubben, er stemmeberettiget og valgbare og for
hver børneskytte, som er medlem, der har skyttens mor, far eller værge èn stemme, men
er ikke valgbar til bestyrelsen.
Passive medlemmer har ikke stemmeret.
For at kunne stemme ved Generalforsamlingen skal man være tilstede, fuldmagter
accepteres ikke.
Medlemmer som ønsker at opstille kan ved forfald afgive skriftligt tilsagn.
Bestyrelsesmedlemmer og Bilagskontrolanter vælges for 2 år ad gangen, således at 3
bestyrelsesmedlemmer og 1 bilagskontrolant vælges i ulige år og 2
bestyrelsesmedlemmer og 1 bilagskontrolant vælges i lige år. Suppleanter vælges hvert
år.
Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning og afgørelse træffes ved almindelig
stemmeflertal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Suppleanter og bilagskontrolanter vælges af Generalforsamlingen.
Bestyrelsens sammensætning er ikke gyldig før politiet har godkendt den.
Bestyrelsen sidder frem til den nye tiltræder pr 1. november.

k.

Bestyrelsen udfærdiger en forretningsorden, hvoraf det fremgår hvornår der skydes,
hvem der har ansvar for klubbens aktiviteter.

§ 9.
a.
b.

Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret senest en måned før Generalforsamlingen.
Kopi af regnskabet fremsendes til moderforeningen.
Et eventuelt overskud indsættes på en konto med formandens og kassererens underskrift.
Overskuddet skal anvendes til vedligeholdelse, nyanskaffelser af materiel samt socialt
fremme i foreningen.
§ 10.

a.

b.

c.

d.

Da bestyrelsen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse
forpligtiget til at give orientering til politiet om fornødent at tilbagekalde påtegningen
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.
Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer som har egne våben, skal have betalt kontingent
inden 1. oktober, såfremt dette ikke sker, kan de ikke sidde i bestyrelsen og eller have
våbentilladelse. Der skal omgående fremsendes en SKV 5 med 14 dages frist samt et
rykker gebyr på kr. 150,00.
Alle foreningens våben samt private våben som er registreret i klubben SKAL mindst en
gang årligt efterses og godkendes for at måtte benyttes i klubben. Klubben indkalder til
våbeneftersyn i september ved opslag samt brev/e-mail til de medlemmer som har våben i
klubben. Alle med våben har pligt til at møde op.
For at kunne beholde sin våbenpåtegning skal man være foreningsaktiv mindst 4 gange
årlig eller kunne dokumentere en gyldig grund.
§ 11.

Klubben skal hvile økonomisk i sig selv, idet der ikke kan forventes tilskud fra moderforeningen.
§ 12.
Skydningen fastlægges af den siddende bestyrelse efter DDS`s regler og klassificeres efter samme,
dog kan der foreligge en klassificering i DDS`s regi og en i klub regi.
§ 13.
a.
b.
c.
d.

Der kan oprettes en støtteafdeling som varetager cafeteriesalg m.v.
Støtteafdelingen aflægger regnskab overfor bestyrelsen.
Støtteafdelingen bestemmer selv priser og vareudbud.
Overskud skal anvendes til klubbens fremme.
§ 14.

Ved en eventuel opløsning af klubben, indkaldes de skytter, der har deltaget aktiv i den sidste
sæson, (4 skydninger) til Generalforsamling. For at der kan træffes nogen afgørelse skal mindst 2/3
af de omtalte skytter give møde. Er dette ikke tilfælde, skal der afholdes ekstraordinær
Generalforsamling, hvortil skytterne indkaldes skriftligt senest 8 dage før afholdelsen.
Denne Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

§ 15.
Ved en eventuel opløsning af klubben, tilfalder dets og støtteforeningen`s aktiver Selskabet De
Danske Forsvarsbrødre for Aalborg, Nørresundby og Omegn.

§ 16.
Skytteklubben skal være forsikret gennem DDS, så længe det står som medlem af denne. Dog bør
skytterne være forsikrede ved egen ulykke & ansvarsforsikring, da DFB og klubben ikke påtager sig
noget ansvar.

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 22. marts 2012.

