Vedtægter for

Faglige seniorer Brøndby

Det er kun klubbens medlemmer der er i gruppen
https://www.facebook.com/groups/FagligeSeniorerBrondby

Gældende fra 20. august 2020
https://fagligeseniorerbrondby.dk/

§ 1. Stk. 1. Klubbens navn er Faglige Seniorer Brøndby.
Stiftet 5. november 1982.
§ 2. Stk. 1. Klubbens formål er at samle alle pensionister og
efterlønsmodtagere i Brøndby Kommune i en tværfaglig klub.
Stk. 2. Klubben er tilsluttet Landsforeningen Faglige Seniorer for
derigennem at varetage medlemmernes samfundsmæssige
interesser ved afholdelse af møder, foredrag og andre aktiviteter.

§ 3. Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af:
a. Formand,
b. Kasserer,
c. 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år.
Stk. 2. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige år.
Kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges de ulige år.
Stk. 3. Enddvidere vælges for et år:
2 suppleanter – 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Stk. 4. Det første bestyrelsesmøde efter den ordinære
Generalforsamling skal afholdes senest en måned
efter generalforsamlingen. Ved dette møde skal bestyrelsen
konstituere sig selv med næstformand og sekretær.
Bestyrelsesmødet indkaldes af formanden eller 3
bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden for bestyrelsesmøderne
skal omdeles til bestyrelsen 7 dage før møderne.
Stk. 5. Man kan kun vælges ved personligt fremmøde eller skriftligt
tilsagn.
§ 4. Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af de på
generalforsamlingen valgte revisorer.
Stk. 2. Kassebeholdningen må dække den daglige drift, overskydende
beløb skal indsættes på bankkontoen, hvorpå der kun kan
hæves med kassererens underskrift, ved forfald
af denne indtræder formanden i stedet.
Stk. 3. Medlemskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 5. Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden
udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt med angivelse
af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt
flertal, dog kræves til ændring af vedtægterne 2/3 af de afgivende
gyldige stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning skal på forlangende efterkommes.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen
Finder det nødvendigt, eller 1/3 af medlemmerne begærer det
Skriftligt. Motiveret dagsorden skal foreligge.
§ 6. Stk.1. På den ordinære generalforsamling skal behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Kontingent.
6. Valg:
a. Formand.
b. Kasserer.
c. Bestyrelsesmedlemmer.
d. Bestyrelsessuppleanter.
e. Revisorer.
f.
Revisorsuppleant.
7. Fremtidigt virke. – Eventuelt.
Stk. 2. Dirigenten vælges blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen.
§ 7. Stk.1. Ophævelse af klubben kan kun ske hvis 2/3 af de fremmødte
medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger
vedtager dette.
Stk. 2. Ved klubbens opløsning beslutter den opløsende
generalforsamling om anvendelsen af de tilstedeværende værdier.
Nærværende vedtægter ophæver lovene af november 1982.
De er sidst blevet ændret 20. august 2020..

