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Forening under DGI Fyn
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Vedtegter for foreninger under
DGI Fvn
51 Navn og hjemsted
navner PaarupSkytteforening,
stiftetden 16. mai L972.
Foreningens
i OdenseKommune.
Foreningen
er hjemmehorende
$2 Organisation
som en ideelforening,
Foreningen
er en selvstandigjuridiskenhedorganiseret
hvorvedforstSsen foreninghvis virke er almennyttigog hvor opn8elseaf
okonomiskoverskudikke er et form8l i sig selv.
Foreningen
er medlemaf DGI Fynog hermedtilsfuttetDGI Danmarkog
underlagtDGI's reglerog bestemmelser.
Foreningens
vedtegter er tilgengeligepEforeningenshjemmeside.
$3 Formtl
Foreningens
formSler at udviklekendskabet
ferdighedeni
til og vedligeholde
skydning,samt ved andet kultureltvirke at fremmeden enkeltesog
fellesskabetssundhedog trivselgennemforeningens
arbejde,der givesbarn
og ungeunder25 3r mulighedfor virksomhedog kammeratligtsamver med
javnaldrendei deresfritid.
$4 Medlemsforhold
Somaktivt medlemkan optagesenhver,der har interessei foreningenog
aktivt Onskerat vere en del af foreningensidretsaktiviteter.
Som passivtmedlemkan optagesenhver,der har interessei foreningen,men
ikke gnskerat udgveselveidretsaktiviteten.Passivemedlemmerhar ikke
adgangtil selveidretten og har ikke stemmeret.
Medlemmerne
er forpligtigettil at overholdeforeningensvedtegter og leve op
til densformSlsbestemmelse.
$5 Kontingent
Kontingentet fastsettes af generalforsamIingen. IndbetaIingsterminer og
opkrevningsformfastsettes af bestyrelsen,
For passivemedlemmerudgarkontingentet50o/oaf det ordinere
medlemskontingent.
Kontingentetskal vere betalt indenudgangaf forfaldsmSneden,
Indbetaler
medlemmetfortsat ikke kontingentetefter skriftligpSmindelse,
vil medlemmet
kunneslettesaf medlemslisten
uden at sporgsm8letforeleggesfor
generalforsamlingen.
Genoptagelse
af medlemmetvil kunneske, hvis restancenberigtiges.

56 Udelukkelse eller eksklusion
Bestyrelsenkan beslutte at ekskludereet medlem, der ikke opfylder sine
p3 at
forpligtelser,eller handtertil skadefor foreningen.Et medlemhar krav
bfive hart af bestyrelsen,indendennetraffer sin afgorelse.
settes pE dagsordenen
ydermerehar medlemmetkrav pt at eksklusionssagen
hvor sagenafgO^res
som et serligt punkt pEfgrstkommendegeneralforsamling,
af sporgsmtlet
periodetiar denneindbringelse
endeligt.I den mellemliggende
ikke opsettende virkning, men bestyrelsenkan dog
for generalforsamlingen
opsettendevirkning.
tillegge indbringelsen
af eksklusionkrever 660/o
beslutningom godkendelse
En generalforsamlings
majoritetaf de fremmodtestemmeberettigede.
$7 Bestyrelsen
dagligledelsevaretagesaf bestyrelsensom bestSraf 5
Foreningens
medlemmer,lformand,1 nestformand,1 kasser,1 sekretar samt yderligere
1 medlem.
udadtilog indadtilog
anliggender
varetagerforeningens
Bestyrelsen
reprasentererforeningeni alle forhold.Sarlige udvalgtil varetagelseaf
specifikkeeller lgbendeopgaverkan bestyrelsennedsette blandtbestyrelse
oglellermedlemmer.
Bestyrelsentreffer beslutningved simpelstemmeflerhed,men er kun
er til stede,herunder
nEr 3 bestyrelsesmedlemmer
beslutningsdygtig
formandeneller nastformanden.De vedtagnebeslutningerog foretagne
handlingerforpligterforeningeni forholdtil vedtagter.
valges for 1 3r p3 generalforsamlingen'
Formanden
Den Avrigebestyrelsevelges for en periodepB Z 3r. Desudenvelges 2
for en periodepe 2
2 revisorerog 1 revisorsuppleant
bestyrelsessuppleanter,

3r.
AfgSri lige kalender8r

AfgSri uligekalenderSr

mer
2 bestyrelsesmedlem
1 bestyrelsessuPPleant
1 revisor

lemmer
2 bestyrelsesmed
nt
1 bestyrelsessu
PPlea
1 revisor
1 revisorsupPleant

Valgbaretil bestyrelsener ethvert aktivt medlem,der er fyldt 15 3r.
skalforeningens
Da foreningener forpligtigettil at give vSbenpStegning
bestyrelsetilbagekaldeen vtbenpStegningsamt underrettepolitiet' hvis
bestyrelsenbliveropmarksom p3,_atforholdenefor et medlemmed
endrer sig pEen s8danm8de,at det er betenkeligt,at den
EbenpStegning
pSgeldendehar vSoenP8tegning.

$8 Generalforsamlingen
generalforsamlingen.
Foreningens
Overstemyndigheder i alle henseender
afholdes6n gangSrligtijanuar m8ned.
Ordiner generalforsamling
Indkaldelsemed angivelseaf dagsordenskalfindested med mindst14 dages
varsel.Forslagder Onskesbehandletskal vere formandeni hande senest10
dagefor generalforsamlingen.
Kunfremmgdteaktivemedlemmer,som er fytdt 15 3r og har veret medlem
de sidste3 m8nederhar stemmeret.Mgde-og taleret har alle aktive
medlemmeruansetalder.
for generalforsamlingen
skalvere tilgengeligfor medlemmerne
Dagsordnen
p3 foreningenshjemmesideog ved opslagi foreningensenest7 dagefar
generalforsamlingen.
traffes ved simpeltfleftal,med mindre
beslutninger
Generalforsamlingens
andet falgeraf vedtegterne.
Afstemningerom valg til bestyrelsenskal vere skriftligei de tilfelde hvor der
er mere end en kandidatopstillet.
uanset
er beslutningsdygtig
En rettidigtindvarsletgeneralforsamling
fremmodtesantal.
$9 Ekstraordinar generalforsamling
og
kan til enhvertid indkaldesaf bestyrelsen
Ekstraordinergeneralforsamling
skal indkaldesn8r mindst 10 medlemmerskriftligtover for bestyrelsen
fremsetter onskeherommed en angivelseaf det emne,som gnskes
behandlet.
Den ekstraordinrergeneralforsamling
skal afholdessenest4 uger efter
skal finde
begeringensmodtagelse,med mindreordinar generalforsamling
sted indenfor6 uger efter begeringensmodtagelse.Indkaldelsentil den
skal ske senestL4 dagefar
ekstraordinergeneralforsamling
generalsamli
ngensafholdelse.
finder sted med de fornadneafuigelseri forhold
Reglernefor generalforsarnling
til ordiner generalforsamling.

$1O Dagsorden
omfatte
for den ordinare generalforsamling
Som minimumskaldagsordenen
folgendepunkter:
A. Valgaf dirigent,referentog stemmetellere.
B. Bestyrelsens
beretning.
til godkendelse.
af Srsregnskab
C. Fremlaggelse
D. Fremlaggelse
af hovedlinjerfor foreningens
og drOftelse
virksomhedfor det kommende3r, samt orienteringaf budget
for det nye regnskabs8r.
E. Fastsettelseaf kontingent.
F. Behandling
af indkomneforslag.
G. Valgaf medlemmertil bestyrelsen.
H. Valgaf suppleant.
I. Valg af revisorog evt. revisorsuppleant.
J. Eventuelt.
511 Regnskab og formue
Foreningens regnskabs8r falger kalenderSret.
Regnskabet
ing vere revideretaf
skal far den ordinere generalforsamf
revisorerneog forsynetmed deresp8tegningerog underskrifter.
De af generalforsamlingen
valgterevisorerkan til enhvertid forlangeindsigti
foreningensregnskabsbilag
og kassebeholdninger
og skal gore bestyrelsen
opmerksompEeventuelleuregelmessigheder
i st henseende.
Kassereninkassererforeningensindtegter og betalerregningerne.
Vedkommende
farer regnskabover samtligeindtegter og udgifteri en s8dan
gjeblikkelige
form, at foreningens
situationaltid kan afleses.
okonomiske
gens
Kasserenudarbejderforenin
3rsregnskab.
512 Tegning og haftelse
Foreningenforpligtesudadtilved underskriftaf formandenog 2
bestyrelsesmed
lemmer.
Ved salg og pantsetningaf fast ejendomtegnesforeningendog af den
samledebestyrelse.
Der pEhvilerikkeforeningens
medlemmereller bestyrelsesmedlemmer
nogen
personligheftelse for de foreningenpShvilende
forpligtelser.
513 Vedtegtsandringer
Til endring af vedtegterne,herunderfusionmed andreforeninger,kreves
vedtagelsep5 generalforsamlingen
med mindst 2/3 af de afgivnegyldige
stemmer.

$14 Oplosning
Til foreningensoplosningkreves vedtagelsept Z p3 hinandenfolgende
generalforsamlinger
med 2/3 majoritetaf de afgivnegyldigestemmer.Der
skafvere mindst6 uger og h4jestB uger mellemde 2 generalforsamlinger.
skal samtidigtreffes beslutningoffi, hvilke
P3generalforsamlingen
almennyttigeformfil en eventueltnettoformueskal tilfalde.
udpeger2 personertil at forestt afviklingen.
Generalforsamlingen

vedtagetden 24. januar 20L7
SStedes

