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Vedtægt for Skydeidrættens Venner (SIV) 
 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

 

1.1 Foreningens navn er Skydeidrættens Venner (SIV). 

 

1.2 Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune. 

 

 

§ 2 Formål 

 

2.1 Foreningens formål er at afholde et årligt medlemsmøde med forskellige aktiviteter: 

Skydekonkurrence, besøge seværdigheder, virksomheder mv., socialt samvær samt den ordinære 

generalforsamlling. 

 

2.2 Sædvanlig vis afvikles mødet over 2 hverdage i september måned og arrangeres af medlemmerne 

rundt omkring i landet. 

 

 

§ 3 Medlemmer 

 

3.1 Skydeidrættens Venner er for ledere og skytter i Dansk Skytte Union, der i kraft af deres indsats 

virkelig har sat spor, der den dag i dag har betydning for unionens virksomhed indadtil og 

udadtil. 

Af samme grund kan ingen, der stadig er i deres virkes fuldeste flor - f.eks. den nuværende 

unionsstyrelse - være med. 

 

3.2 Skydeidrættens Venner blev oprettet den 28. juni 1975 som "et eksklusivt selskab", der skulle 

mødes en gang om året til en hyggelig sammenkomst. Gerne på skift imellem landsdelene. 

 

3.3 Nye medlemmer kan kun optages på det årlige møde efter skriftlig indstilling af nuværende 

medlemmer. 

 

3.4 Der kan maksimalt optages 50 medlemmer i foreningen. 

 

3.5 Medlemmer, der er i kontingentrestance for 2 år, kan slettes som medlem. 

 

 

§ 4 Generalforsamling 

 

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

4.2 Generalforsamlingen indkaldes med 1 måneds varsel og afholdes normalt sammen med årsmødet 

i september måned. 
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4.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

4.5 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. 

 

4.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal. Dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 

flertal af de fremmødte medlemmer. 

 

4.7 Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. 

Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten eller mindst 3 medlemmer ønsker det. 

 

4.8 Dagsorden 

1. Velkomst, herunder runde fødselsdage blandt fremmødte medlemmer 

2. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

3. Aflæggelse af beretning 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

5. Fastsættelse af kontingentog beløbsgrænse for kassererens konto jr. § 7, stk. 1 

6. Indkomne forslag, herunder optagelse af nye medlemmer 

7. Valg (lige år)   Valg (ulige år) 

 a) 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år a) 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 

 b) 1 bestyrelsessuppleant for 1 år b) 1 bestyrelsessuppleant for 1 år 

 c) 1 revisor for 2 år  c) 

 d) 1 revisorsuppleant for 1 år d) 1 revisorsuppleant for 1 år 

8. Næste møde(r) 

9. Eventuelt 

 

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

 

5.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Og bestyrelsen skal 

indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det. 

 

5.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 1 måned efter modtagelsen af 

begæringen. Indkaldelsen skal indeholde den endelige dagsorden og varsles med 1 måned. 

 

 

§ 6 Bestyrelse 

 

6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år. 

 

6.2 Bestyrelsen konstituerer sig med minimum en formand og en kasserer. 

 

6.3 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov. 

 

6.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

 

§ 7 Tegningsret og hæftelse 

 

7.1 Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. 

Dog kræves underskrift af den samlede bestyrelse ved optagelse af lån. 

Der kan meddeles prokura med beløbsgrænse, som fastsættes af generalforsamlingen. 
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7.2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende 

formue. 

 

7.3 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende 

forpligtelser. 

 

 

§ 8 Regnskab 

 

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

 

§ 9 Vedtægtsændring 

 

9.1 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af generalforsamlingens fremmødte medlemmer. 

 

 

§ 10 Opløsning 

 

10.1 Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal af generalforsamlingens fremmødte medlemmer på 2 

af hinanden følgende generalforsamlinger, som holdes med mindst 1 måneds mellemrum. 

 

10.2 Ved foreningens opløsning overdrages foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes 

på den opløsende generalforsamling. 

 

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 9. september 2020. 

 

Bent Johansen 

dirigent 

 


