Vedtægt for HK/Seniorklub Vestlolland under HK/Sjælland.
§ 1. Navn:
HK/Seniorklub Vestlolland.
§ 2. Medlemsbetingelser:
Medlemmer af HK/Sjælland (bosiddende på Vestlolland), der er pensionist eller efterlønsmodtager er automatisk medlem. Der
opkræves kontingent efter reglerne.
§ 3. Formål og opgaver:
At samle medlemmerne for i samarbejde med HK/Sjælland at varetage deres interesser ved bl.a. at arrangere foredrag,
debatmøder, god underholdning og kammeratligt samvær.
§ 4. Landsdækkende opgaver:
Til varetagelse af faglige og sociale interesser på landsplan er klubben tilsluttet HK/Danmark Senior og Faglige Seniorer.
§ 5. Klubbestyrelse:
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Den fastsætter selv sin forretningsgang
under ansvar overfor HK/Sjælland bestyrelse.


Valg af bestyrelse:
Formanden vælges for 2 år på lige år.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på lige år.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på ulige år.
2 bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.
2 billagskontrollanter vælges for 2 år. 1 kontrollant hvert år på skift.
1 bilagskontrollantsuppleant vælges for 1 år.

§ 6. Generalforsamling:
Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar kvartal og er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmer.
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel. Datoen for generalforsamlingen fremgår af det udsendte program løbende
information ved arrangementer samt offentliggøres på HK’s hjemmeside. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.
Ved afstemning gælder almindelig stemmeflertal. Medlemmerne kan forlange skriftlig afstemning.
§ 7. Dagsorden til generalforsamling skal som minimum indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg
Eventuelt

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.
Kan afholdes med samme varsel som ordinær, hvis bestyrelsen eller 25 % af medlemmerne skriftligt begærer dette. Varslet skal
ske skriftligt til alle medlemmer.
§ 9. Opløsning af klubben.
Kan ske på 2 på hinanden følgende generalforsamling efter afstemning.
Således vedtaget på skiftende generalforsamling den 13. marts 1991 samt beslutning af ændringer på følgende
generalforsamlinger: 13. marts 1999, 9. marts 2005 samt 11. marts 2009, 12. marts 2014 & 11. marts 2015.

Sign. May‐Brit Horst
formand

Sign. Erik Vestergaard
dirigent

