
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER 

 

for 
 

 

Seniorklubben ved 

HK/KOMMUNAL HOVEDSTADEN 
  



 

 

§ 1. NAVN 

Seniorklubben ved HK-Kommunal Hovedstaden. 

 

§ 2. FORMÅL 

Klubbens formål er at samle alle HK-KOMMUNAL HOVEDSTADEN's efterlønsmodtagere og pensionister for 
i samarbejde med afdelingen at varetage medlemmernes interesser. 

For så vidt angår Københavns Kommune varetager Seniorklubben i samarbejde med HK-Kommunal 
Hovedstaden også sine medlemmers pensionsmæssige interesser over for Københavns Kommune (for at 
opfylde HK's forpligtigelser i henhold til hovedaftalen for tjenestemænd med Københavns Kommune). 

 

§ 3. ØKONOMI 

Seniorklubbens bestyrelse administrerer det rådighedsbeløb, som bestyrelsen i HK-Hovedstaden bevilger pr. 
kalenderår. 

 

§ 4. HK SENIORER DANMARK 

Seniorklubben tilsluttes Landssammenslutningen HK Seniorer Danmark, for derigennem at varetage 
medlemmernes interesser, kurser m.v. 

Bestyrelsen vælger af sin midte repræsentanter til HK Seniorer Danmarks generalforsamling i henhold til 
vedtægterne for HK Seniorer Danmark, idet formanden dog er selvskreven. 

 

§ 5. LO FAGLIGE SENIORER 

Seniorklubben er gennem HK Seniorer Danmark kollektive medlemmer i LO Faglige Seniorer, for 
derigennem at varetage medlemmernes ældrepolitiske interesser. 

Bestyrelsen vælger af sin midte repræsentanter til repræsentantskabsmøde i sektion hovedstaden, idet 
formanden dog er selvskreven. 

Endvidere vælger bestyrelsen af sin midte delegerede til LO Faglige Seniorers delegeretmøde i henhold til 
vedtægterne for LO Faglige Seniorer, idet formanden dog er selvskreven. 

 

§ 6. KLUBBENS LEDELSE 

Klubbens bestyrelse: 

a. Formand 
b. kasserer 
c. 3 bestyrelsesmedlemmer 
d. 2 bestyrelsessuppleanter 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær 

 

§ 7. VALG 

Formanden vælges på lige årstal. 

2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. 

Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. 

Der vælges hvert år 2 suppleanter. 

Dog forholdes der ved valgene til bestyrelsen i 2008, 2009 og 2010 som beskrevet i vedhæftede protokollat, 
ligesom klubben i de nævnte år er opdelt i 2 opstillingsområder, HKP og KKP. 

 

§ 8. GENERALFORSAMLING 

Generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer. 



 

 

Samtlige medlemmer indkaldes skriftligt til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. 

Dagsordenen skal mindst indeholde beretning, orientering om regnskab, valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 
7, indkomne forslag og eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 7 dage før 
generalforsamlingens afholdelse. 

Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal. Medlemmerne kan forlange skriftlig afstemning, der 
herefter skal efterkommes. 

Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 10 % af 
medlemmerne begærer det skriftligt. Motiveret dagsorden skal foreligge. 

 

§ 9. OPHÆVELSE 

Såfremt det på generalforsamlingen vedtages at ophæve klubben skal dette vedtages med 3/4 af de 
tilstedeværende medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger der afholdes med mindst 14 
dages mellemrum. 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6. marts 2008, og gælder fra og 
med denne generalforsamling, med ændring på generalforsamlingen d. 9. marts 2010. 

 

(sign.) 
 

Jonna Frederik 
dirigent 

 

(sign.) 
 

Ole Kristiansen 
formand 

 
 


