
Vedtægter for Seniorklubben, Esbjerg. 

§ 1 Navn 

 SENIORKLUBBEN under HK Sydjylland 

§ 2 Formål 

At bevare forbindelsen til vor faglige organisation HK. 

At afholde møder, foredrag, udflugter, virksomhedsbesøg og andre aktiviteter af almen 

interesse. 

§ 3 Medlemmer er: 

HK- medlemmer på folkepension, efterløn eller førtidspension. 

§4 Medlemmers ægtefælle/samlever er velkomne til at deltage i klubbens arrangementer, men 

uden stemmeret i klubben. 

Ægtefæller/samlever (der ikke er medlem af HK) efter afdøde medlemmer af HK Seniorklub, 

kan fortsat deltage i klubbens møder m.v. uden stemmeret. Dersom man ønsker at fortsætte 

skal man tilmelde sig hos bestyrelsen. Der opkræves et årligt gebyr på 672 kr.  

§5 Klubben ledes af en bestyrelse, der består af: 

a) Formand 

b) 4 bestyrelsesmedlemmer 

c) 2 suppleanter 

Desuden vælges for et år  

2 bilagskontrollanter 

2 bilagskontrollant suppleanter 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, budgetansvarlig og sekretær, hvert år 

efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsgang under ansvar over 

for afdelingens forretningsudvalg. 

Formanden vælges i ulige årstal 

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal 

2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal 

2 suppleanter vælges for et år 

2 bilagskontrollanter vælges for et år 

2 bilagskontrollant suppleanter vælges for et år 

§6 Generalforsamlingen der er klubbens øverste myndighed, afholdes hvert år i januar kvartal 

og er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmers stemmer. 

 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering. 



 På generalforsamlingen aflægges beretning, protokol forelægges, bilagskontrolleret 

regnskab aflægges og der foretages valg i henhold til vedtægternes § 5. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller 

1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt overfor bestyrelsen. 

Motiveret dagsorden skal foreligge. 

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

Formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal. Medlemmerne kan forlange skriftlig 

afstemning, der herefter skal efterkommes. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

§7 Alle afstemninger om personvalg, bortset fra valg af dirigent, foretages ved skriftlig 

afstemning, hvis der er flere opstillet til samme post,  

§8 Klubbens drift baserer sig på økonomisk tilskud fra HK Sydjylland.   

 Der opkræves ikke særskilt kontingent fra klubbens medlemmer. 

 Klubbens regnskabsår er kalenderåret. 

 Klubben tegnes af formanden og i dennes fravær næstformanden. 

§9 Klubben er tilsluttet Faglige Seniorer i Danmark og HK Seniorer Danmark for derigennem at 

varetage medlemmernes samfundsmæssige interesser. 

§ 10 Såfremt det på en generalforsamling besluttes at ophæve klubben, skal dette vedtages med 

¾ af de tilstedeværende på to hinanden følgende generalforsamlinger. 

 Ved opløsning tilfalder klubbens midler HK Sydjylland. 

§ 11 Disse vedtægter med indsatte ændringer træder i kraft fra den 9. februar 2017. Under 

forudsætning af at ændringerne vedtages. 

 

 

 

Karen Jakobsen, formand   Kaj Furbo, dirigent 


