
Vedtægter for Næstved HK seniorklub under HK Sjælland 

 

§ 1. Navn: HK seniorer Næstved. 

§ 2. Medlemsbetingelser: 

Medlemmer af HK Sjælland, der er pensionister eller efterlønsmodtagere, er automatisk medlem af 
klubben.  Ønsker man at deltage i klubbens  arrangementer, bliver man opkrævet et administrationsgebyr, 
hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.  Ægtefæller/faste ledsagere, som ikke har nogen 
selvstændig tilknytning til HK, kan deltage i klubbens aktiviteter, under forudsætning af at de betaler det 
deltagergebyr, som fremgår af årsprogram. Denne deltagerkreds er ikke valgbar og har ikke stemmeret. 
Afgår et medlem ved døden, kan dennes ægtefælle/faste ledsager, deltage i klubbens aktiviteter mod 
betaling af administrationsgebyr og på vilkår som ledsager. 

§ 3. Formål og opgaver: 

At samle medlemmerne, for i samarbejde med afdelingen at varetage deres interesser. Aktiviteterne 
omfatter foredrag og debatmøder om samfundsforhold, herunder sundhed og trivsel, god underholdning 
og kammeratligt samvær. I størst mulig omfang søger klubben at blive repræsenteret i lokale råd og udvalg, 
der varetager seniorernes forhold. 

§ 4. Landsdækkende opgaver: 

Til varetagelse af faglige og sociale interesser på landsplan, er klubben tilsluttet LO Faglige Seniorer 
Danmark. 

§ 5. Klubbestyrelsen: 

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Den fastlægger selv 
sin forretningsgang under ansvar overfor afdelingens bestyrelse. 

Formanden vælges på ulige år. 

2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. 

2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.  

2 suppleanter vælges for 1 år. 

2 bilagskontrollanter vælges for 2 år. 

1 bilagskontrollantsuppleant vælges for 1 år. 

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med næstformand og kasserer og sekretær. 
Bestyrelsen vælger selv repræsentanter til de landsdækkende organisationers repræsentantskabsmøder. 

 

 

 



§ 6. Generalforsamlingen: 

 Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal, og er beslutningsdygtig med de fremmødte 
medlemmer. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i forårsprogrammet.  

Forudsætningen for valgbarhed og stemmeret er medlemskab af HK Sjælland. Forslag der ønskes 
behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er 
klubbens øverste myndighed. Ved evt. afstemning gælder almindelig stemmeflertal. Medlemmerne kan 
forlange skriftlig afstemning.  

 

§ 7. Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning v/ formanden 
3. Regnskab og fastlæggelse af administrationsgebyr 
4. Indkomne forslag 
5. Valg 
6. Eventuelt 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling: 

Indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne 
begærer dette. 

§ 9. Opløsning 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. Klubbens midler tilfalder HK Sjælland til 
støtte for aktiviteter for seniorer. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2019. 

 

 


