Forslag til KBSF´s generalforsamling 2021.
Forslag 1.
Ny.
§2 stk. 11
Nye eller genoptagne medlemmer har ikke stemmeret før efter 3 måneder.
Og kan endvidere ikke vælges til tillidsposter før efter 6 mdr. medlemskab
Forslag 2.
Nuværende vedtægter
§ 3 – Generalforsamlingen

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent / referent
2) formand s Beretning
3) Kassereren fremlægger det reviderende regnskab til godkendelse.
3a) fremlæggelse af budget til godkendelse
3b) fastsættelse af kontingenter og gebyrer
4) Behandling af indkomne forslag
5) Valg
a) Bestyrelsen (se §5)
b) Bestyrelses suppleanter (se § 5)
c) Revisorer (se § 6)
6) Eventuelt.
Nyt forslag
§3 stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvortil alle fremmødte medlemmer,
15 år eller derover, har stemmeret. Medlemmer, der ikke er fyldt 15 år kan repræsenteres af en
Værge, dog skal denne mindst være passiv medlem.
§ 3 stk.2
På den ordinære generalforsamling i marts måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent/ Referent
2. Oplæsning af protokollen fra sidste generalforsamling.
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år(formand)
4. beretning fra udvalgs formænd
a. riffeludvalget – b. pistoludvalget – c. børneudvalget.
5. Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse(kasserer)
6. Fastsættelse af næste års kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.
8. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter >formand samt kasser
Vælges direkte på generalforsamlingen.
10. Valg af revisorer og suppleanter.
11. Eventuelt.

Forandringer i lovene og nye love kan kun vedtages på de ordinære årlige generalforsamlinger, og skal ske, for at blive
gældende, vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis et sådant kvalificeret flertal ikke opnås, kan vedtagelse ske på
en efterfølgende Ekstraordinær generalforsamling med simpel stemmeflerhed.

Forslag 3.

Nyt Afsnit

Kassereren og bogholderen
§ 4. stk. 7
Kassereren, der tillige er selskabets bogholder og til hvilken stilling kun selskabets medlemmer her adgang, og vælges af
generalforsamlingen.
Stk. 2
Kassereren må stille sikkerhed for de betroede midler, samt stille med en ren straffeattest kautionens størrelse vedtages af
generalforsamlingen, kassebeholdningen må max være ???kr. som også vil være vekselpenge på skydebanen, Kassereren
skal så vidt muligt bruge dankort eller anden tidssvarende betalingsmåde(netbank).
Stk. 3
Over selskabets medlemmer fører kassereren en stambog, der foruden til og afgang nøjagtig må indeholde
medlemmernes fulde navn,. Ligeledes fører kassereren korrespondance og forhandlingsprotokollen samt udfører alle
skriftlige arbejder, selskabet vedrørende, der af bestyrelsen pålægges kassereren.
Bestyrelsen kan dog vælge en anden person fra bestyrelsen som sekretær.
Stk. 4
Kassereren modtager alle selskabets indtægter og sørger for alle selskabets udbetalinger samt fører en af bestyrelsen
autoriseret kassebog over indtægter og udgifter, hvilken forevises bestyrelsen så ofte, det forlanges samt ved hvert
bestyrelsesmøde. Efter hvert regnskabsårs slutning udfærdiger kassereren et fuldstændigt regnskab. Regnskabet
udarbejdes så betids, at det revideret kan forlægges bestyrelsen, forinden den årlige generalforsamling finder sted.
Stk. 5
Kassereren samt bestyrelsen kan ikke fortage nogle form for indkøb / renoveringer udover de af generalforsamlingen
fastsatte beløb kr. ???
Ønsker bestyrelsen at fortage indkøb / renoveringer over dette beløb skal det godtages på generalforsamlingen eller også
skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med deres ønske på dagsorden.
Stk. 6
Ingen udbetaling må finde sted udenfor de i loven fastsatte retningslinjer
Stk. 7
Når kassereren måtte ønske at fratræde sin bestilling, er kassereren pligtig til mindst 4 uger før fratrædelsen skriftligt at
underrette bestyrelsen derom, og kassereren kan ikke afgå, før alt selskabets regnskabsmateriale er afleveret til
bestyrelsen, herunder revideret regnskab.
Kassereren kan opsiges fa bestyrelsen med 6 ugers varsel.
Stk. 8
Skulle kassereren tilfældig afgå uden at have givet behørig opsigelse eller aflagt behørigt regnskab, da er det bestyrelsens
pligt straks at konstituere et af selskabets medlemmer til at overtage kassererforretningen og drage omsorg for, at
regnskabet affattes og revideres, og det er en selvfølge, at den konstituerede, så længe kassereren fungerer i bestillingen,
stiller kaution efter bestyrelsens skøn.

