§1
1. Foreningens navn er SAKSKØBING OG OMEGNS SKYTTEFORENING.
Stiftet den. 26. april 1868.
Foreningens hjemsted er Guldborgsund kommune.
§2
1. Foreningens formål er, ved skydning og andet kulturvirke, at fremme den
enkeltes og fællesskabet sundhed og trivsel.

Vedtægter

§3
1. Foreningen er gennem medlemskab af DGI Storstrømmen skydning tilsluttet DGI Skydning
Skydebaneforeningen Storstrømmen tilsluttet Skydebaneforeningen Danmark.
Lolland-Falsters Skytteforbund tilsluttet Dansk Skytte Union under Danmarks
Idrætsforbund og dermed undergivet disse foreningers vedtægter.
2. Foreningen kan tilslutte sig andre organisationer, såfremt den ikke
dermed kommer i strid med foranstående.
§4
1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de er bekendt med
foreningens vedtægter og vil følge gældende sikkerhedsregler.
2. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år.
3. Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Herunder: årligt kontingent, sæson (vinter) kontingent.
4. Regnskabsåret er kalenderåret.
5. Bestyrelsen kan til enhver tid udelukke et medlem, hvis bestyrelsen finder
grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende
generalforsamling.
6. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens
bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent
at tilbagekalde våbenpåtegning overfor et medlem, der efter
bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør
være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
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§5
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand og 4
bestyrelsesmedlemmer.
2. Formand og bestyrelse vælges af generalforsamlingen og ligeledes vælges
2 revisorer og 1 suppleant til bestyrelsen.
3. Formanden vælges for 1 år af gangen, alle øvrige for 2 år. Hvor 2 medlemmer er
på valg i ulige år og de øvrige 2 medlemmer er på valg i lige år.
4. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen til
bestyrelsens poster for næstformand, kasserer eller økonomiansvarlig og

sekretær.

5. Kasserer kan vælges internt i bestyrelsen eller blandt foreningens øvrige
medlemmer. Bestyrelsen kan også vælge et revisionsfirma til opgaven,
vælges denne løsning, skal et bestyrelsesmedlem være økonomiansvarlig
og kontaktperson.
Ved valg af kasserer udenfor bestyrelsen, kan kasserer deltage i
bestyrelsesmøder efter behov, men har ikke stemmeret.
6. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige skydeudvalg i sektionerne,
(riffel, veteran, pistol) bestående af mindst 3 medlemmer pr. udvalg.
skydeudvalgene kan sammensættes af bestyrelsesmedlemmer og
foreningsmedlemmer.
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§6
Foreningen tegnes af formand, næstformand, kasserer eller økonomiansvarlig.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for
de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter
med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue
eller udbytte af nogen art.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for
foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til varetagelse af særlige
opgaver. Bestyrelsen skal være repræsenteret i disse udvalg.

§7
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af årets
første kvartal og indvarsles senest 3 uger før, på forenings hjemmeside
og Facebook. Dagsorden opsættes i foreningen.
3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen
finder det nødvendigt, eller mindst 15 af foreningens aktive medlemmer
stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet
er modtaget, og den skal indvarsles på samme vilkår som til ordinær
generalforsamling.
5. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kan ændringer
af lovene kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed foretages omvalg.
Alle afstemninger foretages skriftlig, såfremt et medlem forlanger det.
6. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning og det reviderede
regnskab forelægges.
7. Et hvert medlem kan stille forslag til generalforsamlingen, når dette er
indgivet til formanden 14 dage før generalforsamlingen.
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§8
Bestyrelsens arbejde omfatter. Tilvejebringelse af skydebaner,
materiel, våben, ammunition samt skyde og ordensregler. Opkrævning
af kontingent. Tilsyn med at love og reglementer overholdes. Omsorg for
at våben, ammunition og materiel tilhørende foreningen stadig holdes i god
orden og behandles med omhug. I øvrigt i det hele taget varetagelse af
foreningens interesser.
Formanden har ledelse af alle foreningens anliggender. Han indkalder til
sidstnævnte. Han sørger for bekendtgørelse og udstedelse af særlige
bestemmelser, som omstændighederne måtte kræve.
Næstformanden overtager i formandens fravær dennes forretninger.
Kasseren fører foreningens regnskaber, sørger for kontingent opkrævning
samt alle ud og indbetalinger vedrørende foreningen.
Kasseren har pligt til på bestyrelsens forlangende at udlevere regnskabet
samt sørge for dettes afslutning og revidering senest 14 dage før den
ordinære generalforsamling.
Kasseren forelægger generalforsamlingen foreningens regnskab der
er revideret af to på generalforsamlingen valgte revisorer, til godkendelse.
Sekretæren fører på generalforsamlingen og bestyrelsesmøder protokol
over vedtagelser og drøftelser på møderne.
Sekretæren fører endvidere skydejournalen og udarbejder den til belysning af
foreningens aktiviteter.
Revisorerne skal revidere regnskabet kritisk og med påtegning.

§9
1. Foreningen kan ikke opløses, så længe den tæller 15 aktive medlemmer.

2. Såfremt SAKSKØBING OG OMEGNS SKYTTEFORENING ophører og
foreningen hermed opløses, tilfalder dens midler DGI Storstrømmen
skydning. Til fremme af Dansk folkeligt ungdom og idrætsarbejde.
Vedtaget på generalforsamling den 13 Juli 2021
Dirigent
Anders Ringsing

