
                      HK Sjælland, Nykøbing F. Seniorklub               

                    Guldborgsundcentret 6, 4800 Nykøbing F. 

 

  Vedtægter 

        § 1 

Navn: HK Sjælland, Nykøbing F. Seniorklub.  
 

                           § 2  

      Formål 
Klubbens formål er at samle alle afdelingens seniormedlemmer, som er på efterløn eller offentlig 

pension for i samarbejde med HK Sjælland, at varetage medlemmernes interesser, at afholde møder, 

foredrag og andre aktiviteter for seniormedlemmerne. 

Klubben er tilsluttet Landssammenslutningen Faglige Seniorer for derigennem at varetage 

medlemmernes samfundsmæssige interesser på lokalt plan. 

 

          § 3 

   Kontingent 
Der må ikke opkræves særskilt kontingent til Nykøbing F. Seniorklub. 

 

           § 4 

   Bestyrelsen 
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af: 

a)  1 formand. 

b)  1 kasserer. 

c)  3 bestyrelsesmedlemmer. 

d)  2 suppleanter.     

                             Valg: 

a)   Formanden vælges på ulige årstal. 

b)   Kassereren vælges på lige årstal. 

c)   2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. 

d)   1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal. 

e)   2 revisorer for 2 år på skift. 

f)   2 bestyrelsessuppleanter for 1 år, samt 2 revisorsuppleanter for 1 år. 

  For begge kategorier vælges disse som 1. og 2. suppleanter. 

 

          § 5 

             Generalforsamlingen: 
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts eller april måneder og er beslutningsdygtig  

med de fremmødte medlemmer. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering eller ved skriftlig 

henvendelse til alle medlemmer. 

På generalforsamlingen vælges: 

a) Dirigent. 

b) Referent 

c) 2 Stemmetællere. 

 



§ 5 

     Generalforsamlingen (fortsat): 
 

På generalforsamlingen aflægges beretning, regnskab, protokol forelægges og der foretages valg 

i henhold til vedtægternes § 4. 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til  

HK Sjælland, Nykøbing F. Seniorklub, Guldborgsundcentret 6, 4800 Nykøbing F. eller til 

formandens e-mailadresse senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal. Medlemmerne kan forlange skriftlig afstemning, 

der herefter skal efterkommes. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

 

 

      § 6 

  Ekstraordinær generalforsamling: 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 1/3 af 

medlemmerne begærer dette skriftligt. Motiveret dagsorden skal foreligge.   

                                                       
 

      § 7 

     Klubbens daglige ledelse: 
a) Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt på 

generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 

b) Bestyrelsen leder klubben i overensstemmelse med nærværende vedtægter og  

generalforsamlingens beslutninger. 

c) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til 

stede. 

d) Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller 

den fungerende formands stemme afgørende. 

e) På bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som underskrives af referenten og 

formanden. 

 

      § 8 

            Arrangementer: 
Bestyrelsen uddelegerer til de enkelte bestyrelsesmedlemmer et arrangement, og det enkelte 

arrangement, hvad angår pris og indhold, godkendes i bestyrelsen. 

 

 

   § 9 

                                Tegningsregler:     
Klubben forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. 

Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til klubbens 

bankkonti hver for sig.         
 

 



     § 10 

                      Hæftelse: 
Klubben hæfter for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der 

påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, andet end hvis  

dette er særlig aftalt. 

 

 

        § 11 

        Regnskab og revision: 
a) Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. 

b) Klubbens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. 

c) Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer, 

som skal være valgt uden for bestyrelsen. 

d) Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at 

klubbens øjeblikkelige økonomi altid kan aflægges. Kassereren udarbejder 

klubbens årsregnskab. 

 

   § 12 

                      Vedtægtsændringer: 
Ændring af nærværende vedtægter kræver vedtagelse på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne 

stemmer. 

 

     § 13 

                 Opløsning: 
a) Klubben kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for 

øje. 

b) Opløsning af klubben kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af de fremmødte 

medlemmer. 

c) Klubbens formue tilfalder HK Sjælland. 

 

Datering og underskrift 

 

Således vedtaget på klubbens generalforsamling den 25. april 2019. 

 

         Erik Kjørup Andersen              Ane Lise Hansen 

                    Formand                       Dirigent 

 

 

 


