Vedtægter for HK Seniorer – Holbæk

§ 1 Navn:
- Klubbens navn er HK Seniorer – Holbæk.
- Klubben er beliggende i Holbæk Kommune.
- Klubbens adresse er den til enhver tid valgte formands folkeregister adresse.
§ 2 Medlemsbetingelser:
Klubbens medlemskreds er HK medlemmer med bopæl i Holbæk og Odsherred
kommuner.
Ægtefæller eller samlevere til et medlem af klubben kan deltage i arrangementer mod
særlig betaling.
Medlemmer af HK med bopæl i andre kommuner kan efter anmodning optages i klubben.
§ 3 Formål og opgaver:
At samle så mange som muligt af pensionerede og efterlønnere der stadig er medlemmer
af HK.
At arrangere aktiviteter som foredrag og debatmøder om samfundsforhold, herunder
sundhed og trivsel, god underholdning, udflugter samt godt kammeratligt samvær.
At samarbejde med Landssammenslutningen af Seniorklubber under HK Danmark samt
Faglige Seniorer.
At klubben kan blive repræsenteret i andre sammenslutninger, lokale råd og udvalg, der
varetager seniorers forhold.
§ 4 Klubbestyrelsen:
Klubbens ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
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Formand vælges lige årstal for 2 år
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal for 2 år
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal for 2 år
2 suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år
1 bilagskontrollant vælges hvert år
1 suppleant som bilagskontrollant vælges hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen vælger selv repræsentanter til de organisationer den deltager i.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Alle beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder
forslaget.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder – dog uden stemmeret.

§ 5 Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og træffer beslutning ved almindeligt
stemmeflertal.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år i januar kvartal, og er beslutningsdygtig med de
fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail til medlemmerne.
Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg, jf. §4
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til formanden senest
6 dage før generalforsamlingen. Dette gælder også vedtægtsændringer.
Alle medlemmer af klubben jf. §2 er valgbare og har stemmeret på generalforsamlingen.
Der kan stemmes med én fuldmagt.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Forlanges skriftlig afstemning skal dette
imødekommes.
§ 6 Regnskab:
Regnskabet følger kalenderåret og kassereren fører regnskab over klubbens indtægter og
udgifter, aktiver og passiver.
Kassereren er bemyndiget til at disponere over klubbens konti i pengeinstitut efter
bestyrelsens anvisning.
Bilagskontrollanten gennemgår bilagene inden den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen tegnes i det daglige overfor 3. part ved formand, næstformand og kassereren.
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
1/3 af medlemmerne ønsker dette skriftligt med angivelse af emne de ønsker behandlet.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel via mail til alle medlemmer med
angivelse af dagsorden.
§ 8 Opløsning af klubben:
Såfremt det på én generalforsamling besluttes at nedlægge klubben, skal dette vedtages
med ¾ af de tilstedeværende medlemmer af klubben på 2 på hinanden følgende
generalforsamling med 14. dages mellemrum.
Klubbens midler tilfalder HK Sjælland til støtte for aktiviteter for seniorer.

Vedtaget på generalforsamling: 21. juni 2021

