
Vedtægter for Seniorklubben 
Under HK Sjælland 

 

§ 1 

Navn: HK seniorer Midtlolland 

 

§2 

Formål: at samle alle HK’s efterlønsmodtagere og pensionister fra Maribo, Holeby, Rødby og 

Sakskøbing for i samarbejde med HK Sjælland at varetage deres interesser ved at afholde møder, 

foredrag og andre aktiviteter. 

 

§3 

Klubben er tilsluttet LO’s faglige efterlønsmodtagere/pensionister og Landssammenslutningen 

af seniorklubber under HK Danmark for derigennem at varetage medlemmernes interesser. 

 

§4 

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af: 

     Formand 

     Næstformand 

     Kasserer 

     Sekretær 

     1 bestyrelsesmedlem 

     2 bestyrelsessuppleanter 

     2 revisorer 

     1 revisorsuppleant 

 

§5 

Valg  

I ulige år vælges: formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor 

for 2 år. 

I lige år vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor for 2 år. 

1 revisorsuppleant vælges for en 1-årig periode. 

Genvalg kan finde sted. 

 

 

 

 

 



§6 

Klubben afholder generalforsamling hvert år i 1. kvartal og er beslutningsdygtig med de frem- 

mødte medlemmer. 

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af klubbens pro- 

gram og bekendtgørelse i dagblade. 

 

Forslag, der ønskes behandlet skal fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsam- 

lingen afholdes. Endelig dagsorden med forslag uddeles på mødedagen. 

 

På generalforsamlingen aflægges beretning / regnskab og der foretages valg i henhold til ved- 

tægternes § 5. 

 

Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal. 

Medlemmerne kan forlange skriftlig afstemning, som skal respekteres. Ved stemmelighed 

bortfalder forslaget. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 

1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt. Indkalde kan ske med mindst 14 dages varsel ved 

opslag i HK Sjælland, samt Lollands Posten. Motiveret dagsorden skal foreligge. 

 

§7 

Nedlæggelse af Seniorklubben: 

Såfremt der på en generalforsamling vedtages at ophæve klubben skal dette vedtages med ¾ 

af de tilstedeværende på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. 

Klubbens midler tilfalder HK Sjælland. 

 

Ændring af §5 og ændring fra HK Storstrøm til HK Sjælland. 

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. februar 2016. 

 

 

Formand Aase Stryhn Hansen____________________________________ 

 

Dirigent Ib Larsen______________________________________ 

 

 

 

 

 

 


