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I. Kluhh*ns H&yn err HK *eni*fkSubbelt i Rcskilde

Formål og medlemskreds
Klubbens formål er at samle alle HK efterlønnere og pensionister for i
samarbejde med HK at varetage deres interesser med møder og armngementer.
Medlemskab af HK forbundet kræves.

Tilslutning til andre organisationer
Klubben er tilsluttet Landsforeningen af seniorklubber under HK Danmark
seniorer og Faglige seniorer for derigennem, at varetage medlemmernes
interesse.

Økonomi
HK afdelingen beslutter hvert år størrelsen af klubbens tilskud.

Ledelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, og består af:
1 formand
1 kasserer
3 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen konstifuerer sig selv med næstformand og sekretær

Generalforsamling
Stk 1. Ordinær generalforsamling aflroldes hvert år i marts måned og skal
indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen er bestruudngsdygtig med det fremmødte antal
rnedlemmer.

Forslag der ønskes behandlet, skal indgives slaiftligt til formanden senest 8
dag" før generalforsamlingen.
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Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og træffer beslutringer
ved almindeligt stemmefl ertal.
Ved stemmelighed bortålder forslaget.

Forlanges slaiftlig afsternning skal dette imødekommes.

1 formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for en periodeph2 åtr.

1 kasserer og 1 bestyrelsesmedlern vælges i lige år for en periode på2 åtr.

2 bestyrelsessuppleanter og
1 intern revisor/bilagskontrollant samt
1 revisorsuppleant/bilagskontrollantssuppleant vælges alle for 1 år.

\, Sth 2. Bestyrelsen vælger selv sine repræsentanter til Danmarks seniorers
repræsentantskabsmøder, der afholdes hvert år i april kvartal jfr.
Landsforeningens §5, stk. 2.

7. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen iht.§6 stk. 1.

6. Eventuelt

8. Yalgbarhed og stemmeret
, Forudsætning for valgbarhed og stemmeret er medlemskab af HK forbundet\r' jf.§z.

9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstaordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller nåx ll3 af medlemmerne begærer dette sftriftligt.
Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.
Motiveret dagsorden skal foreligge.

I0. Kontingent
Der er intet kontingent tilknyttet medlemskabet af seniorklubberjf. HK
Danmarks kongresbeslutning juni 2003.
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11. Tegningsret
Det er beslutteq at både formanden og kassereren må hæve kontanter i banken
på anfordringskontoen. Det er ligeledes beslutte! at detkun er kassereren, der
skal have fuldmagt til net-banken.

12. Ophævelse af klnbben
Såfremt det på en generalforsamling vedtages at ophæve klubben, skal dette
vedtages med'Å af de tilstedeværende på z på hinanden følgende
generalforsamlinger.
Klubbens midler tilfrlder HK (afdelineen).

Ovenstående vedtægter er vedtaget på klubbens generalforsamling den 1. september
2020 og træder i kraft fra denne dato.

F*rm*rrd Birignrlt

V,
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