§ 7. Valgbarhed og stemmeret
Forudsætningen for valgbarhed og stemmeret er medlemskab af HK
Sjælland - jfr. § 2 stk. 2.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder
det nødvendigt, eller 1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Motiveret
dagsorden skal foreligge.
§ 9. Kontingent
Medlemmer af HK betaler kontingent til klµbben i overensstemmelse
med regler fastsat af HK-Forbundets kongres.·'
Ved udmeldelse af HK-Forbundet bortfalder medlemskabet af
Seniorklubben.
§ 10. Kontingentet for ægtefæller/samlever, der ikke er medlem af HK,
fastsættes på den årlige generalforsamling.
Kontingentet opkræves 1 gang årligt pr. I. januar.
Ved indmeldelse i løbet af regnskabsåret betales kontingent pr. påbegyndt måned
regnet fra indmeldelsesmåneden og året ud.
Ved udmeldelse tilbagebetales kontingentet ikke..
§ 11. Ophævelse af klubben
Såfremt det på en generalforsamling vedtages at ophæve klubben, skal
dette vedtages med ¾ af de tilstedeværende på 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger, der begge skal indkaldes med mindst l 4 dages
varsel og indeholdende motiveret dagsorden.
Klubbens midler tilfalder HK Sjælland.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på klubbens generalforsamling den
19. februar 2020 og træder i kraft straks. Alle hidtidige vedtægter erklæres
herefter ugyldige.
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§ 1. Navn
Klubbens navn er HK Sjælland Køge Seniorklub. Klubbens medlemskreds er Hk
medlemmer med bopæl i Køge, Solrød, Stevns og Faxe kommuner. Hk medlemmer
med bopæl i andre kommuner kan efter anmodning optages i klubben. Klubbens
adresse er den til enhver tid valgte formands folkeregister adresse.
§ 2. Formål og medlemskreds
Klubbens formål er at samle alle HK efterlønnere og pensionister
for i samarbejde med HK Sjælland at varetage deres interesser med
møder og arrangementer f.eks. foredrag, musik, udflugter og
ferierejser.
Stk. 2. Ægtefæller eller samlevere, som ikke har nogen selvstændig
tilknytning til HK Sjælland, kan optages i klubben, såfremt de ligeledes
er på efterløn eller pension jfr. § 7.
§ 3. Tilslutning til andre organisationer
Klubben er tilsluttet Landssammenslutningen af Seniorklubber
under HK Danmark og Faglige Seniorer. Bestyrelsen kan træffe beslutning
om tilknytning til andre organisationer med baggrund i fagbevægelsens
værdigrundlag for derigennem at varetage medlemmernes interesser.
§ 4. Ledelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der består af:
Formand
Kasserer
S bestyrelsesmedlemmer
3 bestyrelsessuppleanter
1 bilagskontrollant og
l suppleant for denne
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Stk. 2. Ved fonnandens eventuelle afgang i valgperioden, indtræder
næstformanden som ny fonnand.

Stk. 2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
I. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning
3. regnskab
4. fastsættelse af kontingent-jfr. § 10
5. indkomne forslag
6. valg i henhold til § 4
7. eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, skal indgives skriftligt til formanden
senest 6 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og træffer
beslutning ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder
forslaget. Forlanges skriftlig afstemning skal dette imødekommes.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
3 suppleanter til bestyrelsen, 1 bilagskontrollant samt 1 suppleant
vælges for 1 år.
Stk. 3. Kassereren er bemyndiget til at disponere over klubbens konti i
pengeinstitut efter bestyrelsens anvisning.

Stk. 4. Ved kassererens eventuelle forfald i valgperioden konstituerer
bestyrelsen, inklusiv suppleanterne, af sin midte en kasserer, der tillægges
de samme beføjelser, som den valgte kasserer.
§ 6. Regnskab.
Regnskabet følger kalenderåret og kassereren fører regnskab over
foreningens indtægter og udgifter, aktiver og passiver samt medlems
kartotek.

Stk. 3. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 2. Kassereren udfærdiger en resultatopgørelse og status pr. 31.
december til forelæggelse for bestyrelsen inden 20. januar i året efter
regnskabsåret.

Stk. 4. Klubben tegnes udadtil ved formanden og kassereren, jfr. dog
§ S stk. 3.

Stk. 2. Den generalforsamlingsvalgte bilagskontrollant gennemgår
regnskabet og dets bilag.

§ 5. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hyert år i februar måned, og skal
indkaldes med mindst 14 dages varsel.

