Vedtægter for Djurslands PistolKlub
§ 1.

Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Djurslands PistolKlub, stiftet den 19. november 1969.
Foreningens hjemsted er Randers Kommune.
§ 2.

Foreningens formål.

Foreningens formål er at fremme og styrke interessen for skydning med pistol.
Stk. 2. Formålet søges nået gennem opøvelse i skydefærdighed og ved deltagelse i
konkurrencer, såvel mellem medlemmerne indbyrdes, som med andre foreninger,
individuelt, såvel som på hold, både i Danmark og i udlandet.
Foreningens skydeaktiviteter henvender sig primært til medlemmer over 10 år.
Stk. 3. Foreningen er u-politisk og u-religiøs. Foreningen er medlem af landsdelsforeningen
DGI Østjylland Skydning, herigennem tilsluttet DGI og dermed underlagt DGI´s regler og
bestemmelser. Foreningen er medlem af Dansk Skytteunion, Jyllands Skytteforbund og
S.I.K.R.

§ 3.

Optagelse af medlemmer.

Som medlem kan optages enhver kvinde eller mand, der har modtaget og accepteret
foreningens vedtægter, og udfyldt indmeldelsesblanket.
Stk. 2. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre
eller værge.
Stk. 3. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær /
kasserer / formand. Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen.
Stk. 4. Med øjeblikkelig virkning kan et medlem ekskluderes p.g.a. grove brud på
sikkerhedsbestemmelserne, provokerende optræden m.v.. Eksklusionen kan indbringes for
førstkommende ordinære generalforsamling, hvor det ekskluderede medlem skal have
mulighed for selv at fremlægge sin sag.
Stk. 5. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved
ændring af foreningens vedtægter.
§ 4.

Kontingent.

Kontingent og indskud fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer er
fritaget for at betale kontingent. For bestyrelsesmedlemmer som betaler familiekontingent,
reduceres betalingen med et beløb svarende til medlemmets, til enhver tid gældende,
personlige kontingentsats.
Stk.2. Kontingentet opkræves én gang årligt i begyndelsen af januar måned. Har et medlem
ikke betalt kontingent senest tre uger efter påkrav, slettes det som medlem. Såfremt
medlemskab senere ønskes, skal der betales nyt indskud.
Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen
udover kontingentforpligtelsen.
Stk. 4. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller
udbytte af nogen art.
§ 5.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af en formand og en kasserer, samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Foreningen tegnes af formanden og kasserer i
fællesskab.
§ 6.

Næstformanden

Næstformanden er i tilfælde af formandens forfald dennes stedfortræder, og overtager
dennes rettigheder og forpligtelser når undtages godkendelse af våbenregistreringer (SKV).

§ 7.

Forpligtelser

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, eller jf. gældende våbenlov, ikke længere bør være
indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
Stk. 2. Ethvert medlem med våbenpåtegning er forpligtet til fremmøde i foreningens lokaler
for våbenkontrol, i overensstemmelse med klubbens tilsigelser hertil.
Stk. 3. Ethvert medlem med våbenpåtegning er forpligtet til, som minimum, at deltage i
foreningens skydeaktiviteter jf. våbenlovens forskrifter. Generalforsamlingen kan fastsætte
skærpede krav til medlemmernes antal årlige skydninger for opretholdelse af
SKV2-tilladelse.
Det er til enhver tid alene medlemmets eget ansvar at tilse, at medlemmets skydeaktivitet
registreres i klubbens aktivitetsliste.
§ 8.

Udvalg.

Bestyrelsen nedsætter et skydeudvalg.
Formanden for udvalget skal være medlem af bestyrelsen.
§ 9.

Økonomi

Kassereren vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Kassereren er ansvarlig for de denne betroede midler og sørger for at de nødvendige
regnskabsbilag er til stede. Kassereren varetager de daglige økonomiske dispositioner i
henhold til bestyrelsens retningslinier.
Stk. 2. Foreningens regnskab revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, skal
være underskrevet af kassereren, revisorerne og hele bestyrelsen og fremlægges skriftligt
på hvert års generalforsamling, forsynet med revisorernes påtegning.
Stk. 3. Som kasserer forpligter man sig til ved påkrav, at tilstille bestyrelsen en råbalance
indenfor maks. 4 uger.
Stk. 4. Regnskabsåret løber fra 1. Januar til 31. December.
§ 10. Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde skal afholdes, når formanden, eller et flertal indenfor bestyrelsen, finder
det påkrævet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den er beslutningsdygtig,
når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger, er formandens stemme afgørende.

§ 11. Generalforsamling
Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Kasserer vælges på generalforsamling for 2 år ad gangen.
Stk. 2. Blandt medlemmerne vælges 3 medlemmer som bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Af de 3 bestyrelsesmedlemmer er 2, h.hv. 1, på valg hvert år for 2 år. Dette dog
forudsat, at der ingen udskiftning har været.
Stk. 4. Hvert år vælges der 1 revisor blandt medlemmerne, for en periode af 2 år.
Stk. 5. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn
eller mundtlig besked til formanden om, at vedkommende vil modtage valg til den
foreslåede post.
Stk. 6. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.
Stk. 7. Genvalg kan finde sted.
Stk. 8. Alle medlemmer over 18 år med gyldigt medlemskab har stemmeret på
Generalforsamlingen, ved lovændringer, og på Ekstraordinære Generalforsamlinger.
Medlemmer under 18 år repræsenteres ved deres værge.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 9. Generalforsamlingen vælger hvert år, for et tidsrum af 2 år, 1 suppleant for
bestyrelsen. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, træder en af de valgte suppleanter ind i
stedet. På samme måde vælges hvert år 1 revisorsuppleant for 2 år ad gangen.
Ønsker en suppleant at aftræde, eller udmeldes denne, i utide, vælges en ny suppleant i
dennes sted på følgende generalforsamling.

§ 12. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling
afholdes 1 gang årligt, senest inden udgangen af marts måned. Meddelelse herom skal
tilgå medlemmerne skriftligt, på elektronisk form eller som brevpost i.h.t. bestyrelsens
anvisning og valg, senest 14 dage før afholdelse.
Forslag der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Alle vedtagelser afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning foretages, når der stilles krav herom.
En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal mødte medlemmer.
Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden :
- Valg af dirigent.
1. Formanden aflægger beretning.
2. Kassereren aflægger regnskab.
3. Fastsættelse af indskud og kontingent
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand for 1 år.
6. Valg af kasserer for 2 år (I ulige år).
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Lige år vælges 2, ulige år vælges 1 medl. til best.).
8. Valg af 1 suppleant for 2 år.
9. Valg af 1 revisor for 2 år.
10. Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år.
11. Eventuelt.
§ 13. Ændringer af foreningens vedtægter
Lovændringer kan kun forelægges på foreningens generalforsamling, efter at
medlemmerne ved lovlig indvarsling har fået meddelelse om, hvori ændringerne består.
Ændringsforslag til klubbens vedtægter skal opslås i klublokalerne senest 14 dage før
afholdelse af generalforsamling. Ændringsforslag til klubbens vedtægter udsendes tillige i
elektronisk form.
Vedtagelse sker ved simpelt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning foretages, når der stilles krav herom.
§ 14. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når
mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig anmodning derom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Alle vedtagelser afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Skriftlig afstemning foretages, når der stilles krav herom.

§ 15. Opløsning af foreningen Djurslands Pistolklub
Foreningen kan kun opløses, når det vedtages, ved to, med mindst 14 dages mellemrum
afholdte ekstraordinære generalforsamlinger. Vedtagelse kan kun ske, når 2/3 af de
fremmødte stemmer derfor. Opløses foreningen, skal dens aktiver komme DGI Skydning
Østjylland og Jyllands Skytteforbund til gode.

Vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt i Randers d.19 November 1969,
og ændret på generalforsamling:
d. 26 . April 1971, April 1973, 3. April 1975, 9. April 1979, 9. April 1981, 27. Jan. 1986,
11.April 1988, 24. April 1989, 27. April 1992, 25. April 1994, 24 . April 1995,
21. April 1997, 23. April 1998, 27. April 2000.
Nye vedtægter vedtaget den 21/6 2001.
Ændret og tilpasset på generalforsamlinger:
14. April 2008, 22. Sept. 2008, 30. April 2009, 15. April 2010, 10. April 2014,13. Juni 2019
og Torsdag 27. Februar 2020

Dirigent d. 27. Februar 2020:

Jan Michael Herkert Pedersen

Bilag A: Forretningsorden for generalforsamling
Følgende punkter skal i alle tilfælde indgå i dagsordenen på de ordinære
generalforsamlinger.
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Kontingent
5. Indkomne forslag
6. Personvalg
1.

Formand eller næstformand åbner generalforsamlingen og leder valget af dirigent.
Afstemningen foregår ved håndsoprækning og almindeligt flertal er gældende. Er der
mere end et forslag, stemmes der i den rækkefølge forslagene indløber.

2.

Dirigenten påser, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i henhold til § 13.
Er dette ikke tilfældet, skal dirigenten suspendere generalforsamlingen.

3.

Dirigenten påser, at der føres beslutningsreferat samt godkender og underskriver dette.
Ved generalforsamlingens accept kan referat optages på bånd.

4.

Dirigenten oplæser dagsordenen. Der kan dog ikke tilføjes nye punkter.

5.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, og almindeligt flertal er gældende.
Skriftlig afstemning foretages, når der stilles krav herom.

6.

Dirigenten har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det
foreliggende punkt.

7.

Alle medlemmer kan bede om ordet på generalforsamlingen, til det aktuelle punkt.

8.

Såfremt et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen, påser dirigenten, at
vedkommende holder sig til denne. Sker det ikke, skal dirigenten fratage vedkommende
ordet.

9.

Dirigenten sørger for god ro og orden, og at der benyttes god parlamentarisk tone i
debatten. Sker dette ikke, kan dirigenten suspendere generalforsamlingen i kortere eller
længere tid.

10.

Dirigentens afgørelse er endelig.

11.

Såfremt forsamlingen stiller dirigenten et mistillidsvotum, skal vedkommende træde
tilbage, og formanden leder i et sådant tilfælde en afstemning. Hvis mistillidsvotummet
får flertal af de tilstedeværende stemmer, leder formanden en afstemning af en ny
dirigent.

12.

Dirigenten leder generalforsamlingen på upartisk vis, og såfremt dirigenten ønsker at
deltage i debatten, skal generalforsamlingens godkendelse foreligge.

