§ 1.

Ligeledes vælges 2 bilagskontrollanter for 2 år, disse afgår på
skift, samt 2 bilagskontrollantsuppleanter, der er på valg hvert år.

Navnet er HK’s Seniorklub for Horsens og Omegn.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
§ 2.
Formålet med klubben er at samle alle HK’s efterlønsmodtagere
og pensionister i området, for i, samarbejde med HK Sydjylland,
at varetage disses interesser, såvel fagligt som kulturelt, ved at
afholde møder, foredrag og andre aktiviteter.

Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, men uden
stemmeret.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsgang under ansvar
overfor HK Sydjylland.

§ 5.
Klubben er kontingentfri, og man er automatisk medlem, hvis man
stadig er medlem af HK, når man er på pension eller efterløn.

§ 3.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar, og er
beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmers stemmer.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt i aktivitetsprogrammet og
på HK Sydjyllands hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

Klubben er gennem HK Danmark og HK Seniorer i Danmark
tilsluttet Faglige Seniorer i Danmark, for derigennem at varetage
medlemmernes samfundsmæssige interesser.

§ 4.
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af:
Formand,
Kasserer
3 bestyrelsesmedlemmer.
Disse vælges på generalforsamlingen, hvor der også vælges 2
suppleanter.
Valgene er for 2 år, således at formand og 2
bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Kasserer og 1
bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning.
4. Aflæggelse af regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg i henhold til § 4.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
indsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen
afholdes.
Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed. Ved
stemmelighed bortfalder forslaget.
Alle afstemninger om personvalg i henhold til § 4 foretages ved
skriftlig afstemning.

Suppleanterne er på valg hvert år.
Kun HK-medlemmer kan deltage i generalforsamlingen.

§ 6.
Medlemmers ægtefælle/samlever er – uden medlemsskab af HK
– velkommen til at deltage i klubbens arrangementer.
Efterlevende efter HK-medlemmer kan ikke deltage i klubbens
arrangementer.

Vedtægter

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder
det påkrævet, eller 1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt.

for

Motiveret dagsorden skal foreligge.

§ 8.
Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsesformand og
kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og
kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank/girokonti hver for sig.

§ 9.
Klubben kan kun opløses, hvis ¾ af de tilstedeværende
medlemmer vedtager dette på 2 efter hinanden lovligt indvarslede
generalforsamlinger.
Ved opløsning af klubben tilfalder eventuelle midler HK
Sydjylland.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12.
november 1980, med ændringer på ordinær generalforsamling
den 14. februar 2002 og på den ordinære generalforsamling den
19. februar 2015.
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