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SENIORUKLUBBEN                                  

HK TRAFIK & JERNBANES 

VEDTÆGTER 

 
§ 1.  Navn 

 

Klubbens navn er: 

 

Seniorklubben HK Trafik & Jernbane 

 

§ 2.  Medlemmer 

Medlemmer af  HK Trafik & Jernbane, der er stats-, folke-, efterlønsmodtagere 

eller på overgangsydelse tilbydes medlemsskab af seniorklubben. 

 

§ 3.  Formål 

  Seniorklubbens formål er: 

- at varetage medlemmernes fælles interesser af socialpolitisk og kulturel karakter. 

- give alle medlemmer tilbud om deltagelse i aktiviteter af både faglig og underhol- 

  dende karakter, samt mulighed for at fastholde og udbygge sociale relationer. 

- at tilrettelægge mødeaktiviteter fordelt over hele landet, gerne i  samarbejde med 

  andre klubber. 

 

 § 4. Klubbestyrelse 

Seniorklubben ledes af en bestyrelse bestående af formand,  næstformand,  kasserer  

og 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Klubbestyrelsen fastlægger selv forretningsgangen under ansvar overfor brancheafde- 

lingen, HK Trafik og Jernbanes bestyrelse. 

 

Brancheafdelingen er behjælpelig med sekretærarbejde og lignende opgaver samt  

klubbens daglige pengetransaktioner, herunder bogføring samt årsregnskab og revision. 

 

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer af denne er  til stede. 

Blandt disse skal være enten formanden eller næstformanden. 

 

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, står stemmerne lige, gør formandens 

 - i dennes fravær - næstformandens stemme udslaget. 

 

Der optages et kort referat af møderne. 

 

Seniorklubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene 

 skal være formanden/næstformanden. 

 

§ 5.  Kontingent 

 

Medlemmer optaget i klubben førend udgangen af 2005 er indtil videre kontingentfri. 

Medlemmer, der optages pr 01.01.2006  og senere , betaler kontingent fastsat af  

HK's kongres. 

 

Der kan i forbindelse med visse arrangementer blive opkrævet en af klubbestyrelsen 

fastsat forholdsmæssig andel af arrangementsprisen. 

 

 



 

§ 6. Økonomi 

 

Seniorklubbens økonomi opretholdes ved, at der årligt af HK Trafik & Jernbanes branche- 

bestyrelse stilles et nærmere fastsat beløb pr klubmedlem til rådighed for klubbestyrelsens 

dispositioner. 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret og ikke anvendte beløb overføres til det efterfølgende 

regnskabsår. 

 

§ 7.  Generalforsamling 

 

Seniorklubbens øverste myndighed er i alle forhold den årlige generalforsamling, der hvert år af-

holdes i oktober måned. 

 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 1 måneds varsel. 

Dette sker ved annoncering på HK Trafik & Jernbanes hjemmeside. 

 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Årsberetning 

4 Indkomne forslag 

5.Regnskab , budget og evt kontingent 

6. Valg ifølge vedtægterne  

7. Eventuelt 

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed, og der kan ikke stemmes 

pr brev eller ved fuldmagt. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet og uanset antal af 

fremmødte. 

 

Alle valg er for en periode på 2 år. 

I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmed-

lemmer. 

Der vælges endvidere 2 suppleanter - på skift 1 suppleant hvert et år. 

 

Ingen kan vælges til bestyrelsen uden personligt  positivt tilsagn. 

 

Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand og kasserer. 

 

Forslag, fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 

skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Forslagene offentliggøres på HK Trafik & Jernbanes hjemmeside senest 7 dage 

før generalforsamlingen. 

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes med samme varsel som ordinær general- 

forsamling, såfremt bestyrelsen eller mindst 100 af de registrerede medlemmer 

skriftligt med angivelse af dagsorden, ønsker det 

. 

§ 9. Opløsning af klubben 

 

Opløsning af klubben kan kun ske ved vedtagelse heraf på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger. 

 

§ 10 Godkendt på generalforsamlingen den 21. oktober 2014. 


