SENIORKLUBBEN PFA

VEDTÆGTER FOR SENIORKLUBBEN PFA
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. maj 2003,
og ændret på Klubbens ordinære generalforsamling
den 23. april 2008, 13. maj 2013, 10. april 2014, 4. april 2017 og 9. april 2018

§1

NAVN
Klubbens navn er: SENIORKLUBBEN PFA.

§2

FORMÅL
Klubbens formål er at formidle og bevare kontakten mellem tidligere medarbejdere i PFAkoncernen.
Klubbens formål er endvidere at bevare de tidligere medarbejdernes tilknytning til PFAkoncernen.

§3

MEDLEMSKAB
Som medlemmer kan optages, når et af nedenstående betingelser er opfyldt:
medarbejdere, som er pensioneret fra PFA-koncernen,
ansatte medarbejdere i PFA-koncernen, der er fyldt 60 år,
medarbejdere, der på PFA-koncernens foranledning er overflyttet til andet selskab, kan optages fra deres fyldte 60. år,
medarbejdere, der på PFA-koncernens foranledning er fratrådt, kan optages fra deres fyldte
60. år.
En enig bestyrelse kan dog i særlige tilfælde dispensere fra disse regler.

§4

BESTYRELSE
Bestyrelsen består af formand og 4 - 6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
Formanden vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at 2 henholdsvis 3 afgår hvert
år.
Suppleanterne vælges hvert år. Suppleanterne kan efter formandens skøn deltage i bestyrelsens møder.
Bestyrelsen vælger selv næstformand, kasserer og sekretær.
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Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede herunder
enten formand eller næstformand.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. I formandens fravær er
det næstformandens stemme.
Bestyrelsen er ansvarlig for afviklingen af arrangementer og fastsætter selv sin forretningsorden. Der optages referat af bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen giver løbende skriftlig orientering om klubbens aktiviteter til medlemmerne.
Det påhviler bestyrelsen at have en løbende dialog med PFA’s direktion om klubbens virksomhed, herunder om hjælp og tilskud til klubbens aktiviteter.
§5

REVISION
Klubben vælger én revisor og en suppleant for denne. Revisors opgave er at revidere klubbens regnskab og påse, at bogføringen sker på en forsvarlig måde.

§6

GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling afholdes hos PFA Pension eller andet sted efter bestyrelsens
skøn hvert år inden 1. juni.
Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem og sendes enten elektronisk
eller ved brev senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal omfatte følgende dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Beretning om klubbens virksomhed.

3.

Godkendelse af regnskab og budget.

4.

Fastsættelse af kontingent.

5.

Behandling af indkomne forslag.

6.

a) Valg af formand.
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
c) Valg af 2 suppleanter.

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

8.

Eventuelt.
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Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed af de medlemmer, der er til stede.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med 8 dages varsel, når bestyrelsen eller
mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det. Indkaldelsen skal indeholde motiveret dagsorden.

§7

REGNSKAB, TEGNINGSREGLER OG KONTINGENT
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Klubbens midler forvaltes mest hensigtsmæssigt efter bestyrelsens bestemmelse.
Foreningen tegnes af formand og kasserer. De kan disponere over klubbens midler i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formand og kasserer kan hver for sig råde
over dankort og netbank til foreningens bankkonti.
Kontingentet fratrækkes automatisk hver måned i medlemmets pension. Modtager man ikke
pension, bliver man opkrævet kontingent to gange årligt pr. 1/2 og 1/8 gældende for henholdsvis 1/1 - 30/6 og 1/7 - 31/12.

§8

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægterne kan ændres af en generalforsamling.
Til vedtagelse af forslag til ændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
ændringerne.

§9

OPLØSNING AF KLUBBEN
Opløsning af klubben kan kun finde sted, når beslutning herom træffes af mindst ¾ af de
fremmødte medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling.
Samtidig træffes beslutning om anvendelse af klubbens eventuelle midler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. april 2018
Birte Bilde
Dirigent
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