§ 1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Ringsted Skytteforening. Stiftet den 6. marts 1861. Foreningens hjemsted er Ringsted
Kommune, Midt- og Vestsjællands Politi, Region Sjælland.

§ 2. Formål.
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed,
trivsel og interesse for skydesport.

§ 3. Tilhørsforhold.
Foreningen er tilknyttet DGI Skydning Midt- og Vestsjælland og herigennem tilsluttet DGI og dermed
underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

§ 4. Medlemskab.
Stk. 1. Enhver, der vedkender sig foreningens vedtægter, kan optages som enten aktiv- eller støttemedlem.
Stk. 2. Indskud og kontingent for såvel aktive- som støttemedlemmer fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet betales helårsvis forud.
Stk. 3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem med et skriftligt varsel på mindst otte dage. Et udelukket
medlem kan anke beslutningen til behandling på førstkommende generalforsamling.
Stk. 4. Ingen kan repræsentere mere end én skytteforening i samme skydeart. Det er tilladt at repræsentere
en anden skytteforening i en idræt, der ikke er mulighed for at udøve i Ringsted Skytteforening.
Stk. 5. Anmeldelse om flytning fra en forening til en anden skal ske skriftligt til både fra- og tilflyttede
forening.
Stk. 6. Foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning jf. våbenloven. Foreningens bestyrelse er derfor
forpligtet til at orientere politiet og om nødvendigt tilbagekalde en udstedt våbenpåtegning fra et medlem,
der efter bestyrelsens opfattelse ikke anses for berettiget til at indehave en meddelt våbenpåtegning. En
truffet afgørelse om tilbagekaldelse af våbenpåtegning meddeles uopholdeligt Ringsted Politi.

§ 5. Ordinær generalforsamling.
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar måned.
Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering på skytteforeningens hjemmeside og opslag på
skydebanen med et varsel på mindst ti dage.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde
senest syv dage før generalforsamlingen. Også børnemedlemmer kan deltage i generalforsamlingen og kan
indlevere forslag til behandling senest 7 dage før.
Stk. 3. Stemmeret har kun fremmødte medlemmer, der

- har været medlem af foreningen de seneste to måneder før generalforsamlingens afholdelse,
- ikke er i kontingentrestance,
- er fyldt femten år (dog ikke i økonomiske spørgsmål).
Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal, d.v.s. med mere end halvdelen af de
afgivne gyldige stemmer (excl. blanke stemmer).
Stk. 5. Afstemning angående vedtægtsændringer og udelukkelse af medlemmer skal foretages skriftligt og
afgøres ved kvalificeret flertal, d.v.s. med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer (excl. blanke stemmer).
Stk. 6. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt ét fremmødt medlem fremsætter ønske herom.
Stk. 7. Generalforsamlingens forhandlinger og vedtagne beslutninger indføres i foreningens protokol og
underskrives af dirigenten.
Stk. 8. Følgende dagsorden behandles på den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år.
3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af:
a) bestyrelse
b) suppleanter
c) bilagskontrollanter og suppleant
6. Drøftelse af kommende års aktiviteter.
7. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).
Stk. 9. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på syv medlemmer, der alle skal være personligt myndige.
Stk. 10. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en to-årig periode, således at fire bestyrelsesmedlemmer
afgår i lige årstal, og tre bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige årstal.
Stk. 11. 1. - 2. – 3. og 4. suppleant vælges for en et-årig periode.
Stk. 12. To bilagskontrollanter vælges for en to-årig periode og er således skiftevis på valg hvert år.
Stk. 13. Èn bilagskontrollantsuppleant vælges for en et-årig periode.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsesformanden eller tre bestyrelsesmedlemmer eller ti medlemmer forlanger dette.
Stk. 2. Andragende om ekstraordinær generalforsamling stiles skriftligt til bestyrelsesformanden med
forslag til dagsorden.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter bestyrelsens modtagelse af
andragendet.

§ 7. Bestyrelse.
Stk. 1. Foreningens arbejde ledes af den valgte bestyrelse.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand, næstformand,
kasserer og sekretær.
Stk. 3. Formanden og kassereren tegner foreningen. I tilfælde af formandens forfald indtræder
næstformanden i dennes sted.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 5. Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer fremsætter
andragende herom, dog mindst hver anden måned.
Stk. 6. Bestyrelsens forhandlinger og vedtagne beslutninger indføres i foreningens protokol og underskrives
af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. Regnskab.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Senest 4 uger efter regnskabsårets afslutning afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status for det
forløbne år til bilagskontrollanternes påtegning.
Stk. 3. bilagskontrollanterne skal foretage regnskabsmæssig revision jævnfør god revisionsskik samt
konstatere statusmæssige beholdninger.

§ 9. Drift.
Bestyrelsens medlemmer kan udpege skydeledere og hjælpere efter behov til varetagelse af opgaver i
forbindelse med foreningens daglige drift.

§ 10. Opløsning.
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en til dette formål indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.

Stk. 2. Mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være mødt, for at
generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
Stk. 3. Afstemning om foreningens opløsning skal foretages skriftlig og kræver for at blive betragtet som
vedtaget mindst 3/4 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
Stk. 4. Er halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke mødt, eller opnås ikke 3/4 majoritet,
indkaldes der til ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse tidligst to uger senere.
Stk. 5. Uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver beslutning om foreningens
opløsning mindst 3/4 af de afgivne gyldige stemmer for at betragtes som vedtaget.
Stk. 6. Ved opløsning af foreningen
- tilbageleveres lånte effekter til Amtsforeningen,
- afleveres foreningens fane til opbevaring,
- deponeres foreningens formue i en fond, hvis formål er at støtte ungdomsskyttearbejdet i Ringsted
kommune samt oprettelse af en skytteforening.

§ 11. Hæftelse.
Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelses- medlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden eller næstformanden. Bestyrelsen fastsætter på det konstituerende bestyrelsesmøde den
dispositionsbeløbsgrænse, der kræver bestyrelsesbeslutning. Disponering over disponeringsgrænsen skal
være besluttet på et bestyrelsesmøde.
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale
indgåede forpligtelser.
Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid gældende foreningsformue.
Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. februar 2015.

________________________

________________________

Curt Andersen, dirigent

Carina Molsing Sørensen, formand

