Vedtægter for foreningen Måde Skydebaner

Foreningsmedlemmer, hjemsted og formål.
§1
Foreningens navn er Måde Skydebaner. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune.
Foreningens formål er at anlægge og udleje skydebaner.
Foreningen består af følgende jagtforeninger:
Tjæreborg Jagtforening, Sneum Sogns Jagtforening, Esbjerg Jagtforening og Esbjerg Nord
Jagtforening.
§2
Kapitalforhold.
Medlemmerne har indskudt kr. 193.000,00 i foreningen fordelt således:
Tjæreborg Jagtforening
Sneum Sogns Jagtforening
Esbjerg Jagtforening
Esbjerg Nord Jagtforening
I alt

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

37.844,25.228,119.836,10.092,193.000,-

Medlemmerne i foreningen skal være jagtforeninger med hjemsted i Esbjerg Kommune. Enhver
overdragelse af andele til andre – være sig frivillig, via retsforfølgning eller på en hvilken som helst
anden måde – er ugyldig. Såfremt en jagtforening nedlægges, opløses, eller på anden måde ophører
med at eksistere, - dog kan medlemmer fusioneres – skal den pågældendes andele i foreningen
overdrages til foreningen eller de øvrige medlemmer, som har pligt til at overtage andelen.
Såfremt et medlem ønsker at afhænde sine andele i foreningen, skal det give bestyrelsen meddelelse
herom, og bestyrelsen, der har pligt til uopholdeligt at gøre de andre medlemmer bekendte hermed,
skal inden 8 uger efter at have modtaget den pågældende meddelelse fra det medlem, der ønsker at
overdrage, afgive meddelelse til denne om, hvorvidt en eller flere af de andre medlemmer ønsker at
købe det pågældende medlems andele.

De øvrige medlemmer skal have tilbudt andelen således, at det medlem, der har den i forvejen
mindste andel har forkøbsret. Såfremt ingen af de tilbageværende medlemmer ønsker at erhverve
andelen, kan det udtrædende medlem kræve andelen indfriet af foreningen. Kan der ikke opnås
enighed om prisen, opgøres værdien af det udtrædende medlems andel til en tilsvarende andel af
foreningens indre værdi, dog max. andelens pålydende værdi. Medmindre andet aftales mellem
parterne, foretages værdiansættelsen af en af Foreningen af Forenede Revisorer udpeget
skønsmand.
Såfremt foreningen nedlægges, modtager medlemmerne afregning i overensstemmelse med deres
ejerandele.
§3
Foreningens ledelse.
Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse kan ske ved almindeligt eller elektronisk brev. Ekstraordinær generalforsamling
afholdes efter bestyrelsens, revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning, eller efter
skriftlig forlangende fra et medlem, hvilket forlangende skal angive hensigten ved en sådan
generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 uger
efter, at anmodningen om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.
Forslag fra medlemmernes side må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling
være indgivet til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag
sendes af bestyrelsen straks til medlemmerne.
§4
Medlemmerne er enige om, at foreningens drift er afhængig af en aktiv bestyrelse, instruktører og
hjælpere. Der skal til enhver tid være et væsentligt kapitalgrundlag, således foreningen kan foretage
nødvendige investeringer i skydeanlæg m.v. Det er ikke foreningens formål at skulle udlodde
overskud til medlemmerne.
Såfremt udlodning gyldigt skal kunne ske på en generalforsamling, skal følgende betingelser være
opfyldt:
1. Bestyrelsen skal indstille udlodning.
2. Udlodningen kan maksimalt udgøre overskuddet i henhold til det på generalforsamlingen
godkendte regnskab.
3. 3/4 af medlemmerne stemmer for.

§5
På den ordinære generalforsamling skal behandles:
1. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed for det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte
regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter.
7. Eventuelt
§6
På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme for beløb på kr. 8.000,-, 2 stemmer for beløb
fra kr. 8.001,- til kr. 29.999,- og 3 stemmer fra kr. 30.000,- og opefter.
På generalforsamlingen har medlemmer af deltagende jagtforeningen adgang og taleret, men ingen
stemmeret.
§7
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og
afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede medlemmer kan
forlange skriftlig afstemning.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de
tilstedeværende medlemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægter eller
opløsning af foreningen kræves, at beslutningen vedtages med 2/3 af samtlige foreningens
medlemmers stemmer. Derefter afholdes en ekstraordinær generalforsamling med det ene formål at
opløse foreningen. Ved opløsning fordeles evt. indestående kapital til medlemmerne i forhold til
deres andele.
Ved eventuel stemmelighed i personspørgsmål (f.eks. valg til bestyrelsen eller revisor) afgøres
spørgsmålet ved en ekstra afstemning, og derefter lodtrækning.
§8
Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i foreningens
forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§9
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for
2 år ad gangen. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. I øvrigt
konstituerer bestyrelsen sig selv.
Bestyrelsen udarbejder nærmere regler for skydebanens drift og benyttelse.
§ 10
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.
§ 11
Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 – 31/12.
Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse til 31/12 1996. Foreningens regnskab skal revideres
af de på hvert års ordinære generalforsamling valgte revisorer.

---ooo0ooo--Vedtaget på ordinær generalforsamling den 5. marts 2019.

