
                                                                                     

 

 

§ 
                                             

 

Retningslinjer 

for 

HK Seniorer Trafik & Jernbanes aktivitetsudvalg 

under HK Hovedstaden 

 



 

§1 

 

Udvalgets navn er ”HK Seniorer Trafik & Jernbane” (T&J Aktivitetsudvalg). Udvalget har hjemsted på Stenhøjgårdsvej 74, 3460 

Birkerød. 

 

§2  

Pensionister, som pr.30.6.2021 er medlemmer af HK Trafik & Jernbane, kan deltage i de af Aktivitetsudvalget udbudte 

arrangementer. Ved arrangementerne vil der være fortrinsret for medlemmer, dog kan andre medlemmer af HK Stat pensionister 

deltage, hvis der er plads. 

 

§3 

Aktivitetsudvalgets formål er at samle medlemmerne til foredrag og debatmøder om faglige, sociale og kulturelle emner samt 

udflugter og socialt samvær. Aktivitetsudvalget er ansvarlige for udfærdigelse af årlige programmer for aktiviteter og medvirke til 

den nødvendige markedsføring. Programmet og aktiviteterne offentliggøres på Aktivitetsudvalgets hjemmeside. 

§4 

Der afholdes Årsmøde 1 gang årligt, senest ved udgangen af april måned. Indkaldelse sker ved offentliggørelse på 

Aktivitetsudvalgets hjemmeside. 

Afviklingen af Årsmødet følger fremgangsmåden som for en generalforsamling med beretning til godkendelse og regnskab til 

orientering (jfr. §5.), behandling af indkomne forslag og valg til Aktivitetsudvalget.  

Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være aktivitetsudvalget (formanden) i hænde senest 8 dage før Årsmødet.   

Alle beslutninger tages ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet. 

 

§5  

Aktivitetsudvalgets bestyrelse består af 1 formand, 1 kasserer, 5 udvalgsmedlemmer og 1 suppleant.  

Valgperioden er 2 år, således at formanden og 3 udvalgsmedlemmer vælges i lige år. Kasserer og 2 udvalgsmedlem vælges i ulige 

år.  Suppleant vælges for 1 år. 

Aktivitetsudvalget konstituerer sig efter Årsmødet med næstformand og sekretær. 

Da regnskabet løbende indsendes til HK Hovedstaden til revision og godkendelse, er der ikke behov for lokal revision. 

Alle personvalg sker ved almindeligt flertal blandt de fremmødte (stemmeberettigede) på Årsmødet.   

 

 

 



§6  

Aktivitetsudvalgets bestyrelse afholder ordinære møder mindst 4 gange årligt, hvor formanden redegør for udvalgets situation, eller 

når formanden eller 3 aktivitetsudvalgsmedlemmer ønsker det - med forslag til den ønskede dagsorden. Møderne indkaldes med 

mindst 8 dages varsel.  

 

§7 

Aktiviteterne og administrationsudgifter skal holdes inden for den økonomiske ramme, som tildeles Aktivitetsudvalget af HK 

Hovedstaden.   

Regnskabsåret er lig med kalenderåret. 

Kassereren orienterer på hvert Aktivitetsudvalgsmøde om den likvide beholdning samt om større dispositioner. Denne orientering 

indgår i referatet for Aktivitetsudvalgsmøder. 

Der ydes administrationshonorar til formand, kasserer, næstformand og sekretær, jfr. ”Retningslinjer for HK Hovedstadens 

bankkonti”. Honorarer er skattepligtige.   

Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan få godtgørelse efter regning til kontorholdsudgifter.   

Formanden har tilsynspligt for aktivitetsudvalgets økonomiske aktiviteter. 

 

HK Seniorer Trafik & Jernbane bemyndiger som fuldmagtsgiver formand og kasserer til alene at disponere over foreningens konti i 

Arbejdernes Landsbank. 

 

§8   

Foranstående retningslinjer for HK Seniorer Trafik & jernbane er fremlagt på det stiftende årsmøde den 14. juni 2021 og vedtaget.   

 

På Aktivitetsudvalgets vegne 

 

 

___________________________ 

John Ravn, formand 

 

 

 

 

 


