§ 9.

OPHÆVELSE AF KLUBBEN:
Såfremt det på en generalforsamling vedtages at ophæve
klubben, skal dette vedtages med 3/4 af de fremmødte
medlemmer.
Den endelige afstemning om ophævelse af klubben skal ske
ved urafstemning, hvor mindst 3/4 af klubbens medlemmer
stemmer for ophævelse.
Klubbens midler tilfalder HK Hovedstaden.

VEDTÆGTER

Således vedtaget på klubbens generalforsamling den 30. marts 1979.

FOR
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 1982, 14.
april 1986, 26. marts 1990, 13. april 1992, 19. april 1993, 31. marts
1995, 4. april 1997, 30. april 2009 og 12. maj 2011.
sign.
Jørgen Grove
formand

HK/STAT HOVEDSTADEN
PENSIONIST- OG EFTERLØNSKLUB

Tom Durbing
dirigent

Stiftet den 30. marts 1979

§ 1.

NAVN:
HK/STAT Hovedstaden Pensionist- og Efterlønsklub.

§ 2.

FORMÅL:
Klubbens formål er at samle alle afdelingens pensionister
og efterlønsmodtagere for i samarbejde med afdelingen at
varetage medlemmernes interesser. At afholde møder,
foredrag og andre aktiviteter.

§ 7.

VALG:
På den ordinære generalforsamling vælges:
I ulige år

a. formand
b. 2 bestyrelsesmedlemmer

I lige år

2 bestyrelsesmedlemmer

Valgperioden for disse er 2 år.
§ 3.

§ 4.

§ 5.

KLUBBEN ER TILSLUTTET:
Klubben er tilsluttet LO Faglige seniorer og HK seniorer i
Danmark, for derigennem at varetage medlemmernes
interesser.
MEDLEMSKAB AF KLUBBEN:
Alle pensionister og efterlønsmodtagere, der er medlem af
HK/STAT Hovedstaden er obligatorisk medlem af vor klub.
Medlemskab af A-kassen alene giver ikke ret til medlemskab
af vor klub.
ØKONOMI:
Klubbens bestyrelse administrerer det rådighedsbeløb, som
forretningsudvalget i Hovedstaden bevilger pr. kalenderår.
Og bestyrelsen er ansvarlig for rådighedsbeløbets anvendelse.
Bestyrelsen skal orientere medlemmerne på den årlige
generalforsamling om rådighedsbeløbets forbrug.

§ 6.

LEDELSE:
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af formand, og 4
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand umiddelbart
efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Hvert år vælges 1 suppleanter.
§ 8.

GENERALFORSAMLINGEN:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april/maj,
og er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel
ved bekendtgørelse i HK/STATSBLADET eller ved skriftlig
meddelelse til alle medlemmer.
På generalforsamlingen aflægges: Beretning, behandling af
indkomne forslag samt valg i henhold til § 6 og 7.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
fremsendes skriftligt, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, til formanden.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt. Motiveret dagsorden skal foreligge.
Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal. 15 medlemmer kan forlange skriftlig afstemning, der herefter skal
efterkommes.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

