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VEDTÆGTER 
Den 16.maj 2019 
 

 

 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

Stk. 1. Foreningens navn er: Amager Seniorklub. 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Radisevej 2, 2300  København S. 

Stk. 3. Foreningen fungerer i samarbejde med  Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune. 

 

§ 2 Formål 

Foreningens formål er: 

Stk 1. At skabe rammer om et aktivt og netværksskabende liv for seniorer. 

Stk. 2. At give mulighed for samvær, oplevelser og aktiviteter, som er ønskede af seniorgruppen. 
Stk. 3. Medvirke til et bredere lokalt netværk. 

 

§ 3 Medlemskreds 

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, der er fyldt 60 år eller modtager social pension, og som har lyst 

til at virke  for foreningens formål. 

Medlemmer registreres  i et medlemskartotek med navn, adresse, fødselsår samt eventuelt 

telefonnummer og e-mail-adresse. 
Stk. 2. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent , der betales  forud månedsvis.  

Stk. 3. Udmeldelse kan ske til formanden med 1 måneds frist til udgangen af en måned. 
Stk. 4. Medlemmer, der har mere end 4 måneders restance, skal ekskluderes efter forudgående varsel. 

 

§ 4. Generalforsamlingen 

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af april måned. 

Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved brev til medlemmerne og/eller annoncering i lokale 

blade samt ophæng i klubben. 

Dagsorden, forslag til behandling på generalforsamlingen og oversigt over regnskabet fremlægges 

1 uge inden generalforsamlingen og udleveres efter ønske. 

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der ikke er i restance.  
Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Valg af stemmetællere. 

4. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.. 

5. Regnskab og budget  fremlægges til godkendelse. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Fastsættelse af kontingent. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6. 

9. Valg af 2 suppleanter (valg gælder et år). 

10. Valg af revisorer jf. § 7. 

11. Eventuelt. 

 

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingen. 

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 1 måned 
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før generalforsamlingen. 

Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen. 

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (over halvdelen af de afgivne, 

gyldige stemmer). Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for 

forslaget. 

Stk. 8. Afstemning sker ved håndsoprækning. 

Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én deltager. 

Ved personvalg, hvor der er opstillet flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig 

afstemning. 

Hvis 2 personer får lige mange stemmer, foretages der lodtrækning. 

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt  eller når 

mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. 

I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er 
kommet til formandens kendskab. 

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

Stk. 3. Begrundet dagsorden offentliggøres som ved ordinær generalforsamling.  

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse 

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af 

generalforsamlingen for 2 år ad gangen jf. § 4 stk. 5 og 8. 

Stk. 2. Formand og et bestyrelsesmedlem vælges af generalforsamlingen på lige år. 
Stk. 3. Tre bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. 

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer umiddelbart efter den ordinære 

generalforsamling på ulige år. 

Stk. 5. Hvis et bestyrelsesmedlem går uden for tur, indtræder suppleant i bestyrelsen, og konstituerer sig 

om nødvendigt på ny frem til næste ordinære generalforsamling. 

Stk. 6. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 

generalforsamlingens beslutninger. 
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 8. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. 
Stk. 9. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og ved dennes forfald næstformanden. 

Stk. 10. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger. 

Stk. 11. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. 
Stk. 12. Bestyrelsen tegner de nødvendig forsikringer. 

 

§ 7 Økonomi, regnskab og revision 

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. 
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister, 

 se §3 stk. 1. 
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

Stk. 5. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for 

de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive 

formue. 

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra 

kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller 

udbytte af nogen art. 

 

§ 8 Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer i forening. 
Bestyrelsen opretter en bankkonto. 
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§ 9 Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvor de vedtages, jf. § 4 

stk. 6 og stk. 7. 

 

§ 10 Opløsning 

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter flertal på 2 på hinanden følgende 

generalforsamlinger med min. 4 ugers mellemrum. 

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål inden for seniorområdet efter 

generalforsamlingens beslutning. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke trække sig tilbage før afvikling af formue m.m. er effektueret. 

 

§ 11 Datering 

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 16.maj 2019 

 

 

 

Dirigentens underskrift: ___________________ 

 

 

Bestyrelsens underskrifter: 

 

Formand: ______________________________                      

                                                   

Næstformand: __________________________              

                                                   

Kasserer: ______________________________                                

  

Bestyrelsesmedlem: _____________________ 

 

Bestyrelsesmedlem: _____________________ 

 

 


