Borgerforeningens love
§ 1.
Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er "Borgerforeningen i Sønderborg" med hjemsted i Sønderborg.
Foreningen er en dansk national forening.
Foreningen er tilsluttet De Danske Skytteforeninger, hvis vedtægter skal efterleves.
§ 2.
Formål og opgaver.
Foreningens formål er at arrangere forskellige nationale, kulturelle, selskabelige og sportslige aktiviteter, herunder pleje og videreførelse
af Skyttelauget, bl.a. ved afholdelse af en årlig skyttefest.
Foreningen er også en aktiv medspiller i byens kulturelle liv ved et aktivt engagement og ved deltagelse i diverse arrangementer.
§ 3.
Optagelse af medlemmer – betingelser.
Stk. 1.
Som medlem kan optages enhver person, der er fyldt 18 år.
Stk. 2.
Personer mellem 15-18 år kan optages som ungdomsmedlemmer.
Stk. 3.
Et medlems rettigheder og pligter i foreningen ophører:
a. ved skriftlig udmeldelse til bestyrelsen.
b. ved kontingentrestance.
c. ved udelukkelse.
For at udelukke et medlem kræves 2/3 af afgivne stemmer ved den ordinære årlige general-forsamling.
§ 4.
Bomærke.
Foreningens bomærke "Borgerforeningen i Sønderborg", må kun anvendes af foreningens forskellige udvalg og efter godkendelse af
bestyrelsen.
§ 5.
Tegningsret -Bestyrelsen - Komiteer – Revisorer – Suppleanter - Webmaster.
Stk. 1.
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.
Dog kan der gives 2 medlemmer (formand og kasserer (daglig leder)) – i forening – prokura til at tegne foreningen i alle forhold, dog
ikke pantsætning af fast ejendom.
Bestyrelsen, der varetager foreningens daglige forretninger, består af:
Formand
Oldermand (Næstformand)
Kasserer
Sekretær
Formand for Festkomiteen
Formand for Aktivitetskomiteen
Formand for Pokal- og Medaljekomiteen
Webmaster uden stemmeret
Stk. 2.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, og afgår på skift, således at formanden,
formanden for festkomiteen, formanden for aktivitetskomiteen og formanden for pokal- og medaljekomiteen afgår på ulige år.
Oldermand, kasserer og sekretær afgår på lige år.
Såfremt blot ét medlem ønsker det, skal der ske skriftlig afstemning.
Stk. 3.
Generalforsamlingen vælger endvidere en suppleant for bestyrelsen samt 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
De vælges for 1 år ad gangen.
Stk. 4.
Medlemmer til Skyttelauget, og komiteerne skal efter indstilling godkendes af bestyrelsen.
§ 6.
Bestyrelsens kompetence- møder.
Stk. 1.
Bestyrelsen har den styrende myndighed i alle foreningens anliggender.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er fremmødt.
Formanden leder bestyrelsesmøderne, som afholdes mindst 1 gang hvert kvartal.
Sekretæren skriver referat fra møderne.
Kassereren fører medlemslister og forvalter foreningskassen, opkræver kontingent og kan med bestyrelsens godkendelse afholde
udgifter.
Regnskabet fremlægges for generalforsamlingen
Regnskabet skal da være revideret og underskrevet af de to revisorer, der bekræfter regnskabets rigtighed.
Stk. 2.
Alle bestyrelsesmedlemmer har ret og pligt til at indkalde til bestyrelsesmøder, når det findes nødvendigt.
Over bestyrelsens handlinger føres der referat.
Stk. 3.
Beslutninger på møderne træffes med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
Stk. 4.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, skal foreningens bestyrelse tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette
politiet, hvis bestyrelsen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det
er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.
§ 7.
Regnskab - kontingent.
Stk. 1
Regnskabet følger kalenderåret. Kontingentet til foreningen fastlægges på den årlige ordinære generalforsamling og gælder for 1 år ad
gangen.
Det er muligt at oprette familie-medlemskab således, at et medlems ægtefælle/samlever har samme rettigheder ved
generalforsamlingen i Borgerforeningen og årsmødet i Aktivitetskomiteen.
Familiekontingentet fastlægges ligeledes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet opkræves 1 gang årligt.
Ungdomsmedlemmer betaler et særligt kontingent.
Stk. 2.
For medlemskab i Skyttelauget betales særskilt kontingent.
Stk. 3.
Er et medlem i restance mere end 3 måneder (1. april) kan vedkommende ikke deltage i Borger-foreningens arrangementer og betragtes
hermed som værende udmeldt.

§ 8.
Generalforsamling - kompetence - forslag afstemning.
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Den indvarsles skriftligt med 14 dags varsel.
Stk 2.
Generalforsamlingen ledes af en udenfor bestyrelsen stående person valgt af generalforsamlingen.
Stk 3.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af tilstedeværende medlemmer.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Dog kræves til ændringer af lovene 2/3 af de fremmødte stemmer.
Ved ophævelse af foreningen 3/4 af samtlige medlemmers stemmer - jfr. paragraf 10.
Er der tvivl om afstemningen eller blot eet medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning.
Dirigenten kan dog altid bestemme, om skriftlig afstemning skal finde sted.
Stk 4.
Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes.
Stk 5.
Der skrives referat fra generalforsamlingen , som snarest udsendes til alle foreningens medlemmer.
Stk 6.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det fornødent, eller såfremt mindst 15 medlemmer skriftligt kræver
dette.
Den indvarsles skriftligt med 14 dages varsel.
§ 9.
Æresmedlemmer.
Bestyrelsen kan tilkende et medlem, der har gjort særlig tjeneste for foreningen, titlen som æresmedlem og udsteder fri - kontingent til
samme.
Bestyrelsen har ret til at udstede frikort til afdøde æresmedlemmers efterladte.
§ 10.
Foreningens opløsning.
Stk 1.
Det bestemmes udtrykkeligt, at foreningen ikke skal ophøre at bestå, så længe der endnu er 10 medlemmer.
Stk 2.
Opløsning kan kun ske ved en indkaldt ekstra-ordinær generalforsamling og afstemning sker med den i § 8 stk 3. anførte majoritet.
Stk 3.
En forudsætning for foreningens opløsning er at generalforsamlingen har truffet bestemmelse om anvendelsen af foreningens formue og
klenodier.
Eventuelt overskud skal tilfalde almennyttige formål.
Stk 4.
Ejendele modtaget fra amtsforeningen, eller fra De Danske Skytteforeninger, skal tilbageleveres hertil.
Stk. 5.
Ved foreningens opløsning skal foreningens våbensamling sælges til skydeforeninger, våbenbutikker eller andre interessenter.

Tage Christensen
Formand

Kjeld.P.P.Clausen
Oldermand for Skyttelauget

BESTYRELSEN:
Erling Hansen
Kasserer

Palle Prip Hansen
Formand for Festkomiteen

Torkild Callesen
Formand for Pokal og Medaljekomiteen

Ændring på generalforsamlingen den 11. april 2019.
Valg af ny formand for festkomiteen.
Ændring af § 6 stk 4. Bestyrelsens kompetencer og
godkendelse af bestyrelsesmedlemmer.
§6, stk 4, justeret efter påkrav fra politiet. 9. juli 2019.

Leif Larsen
Sekretær

Svend Åge Andersen
Formand for Aktivitetskomiteen

