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§ 1. Navn. 
Foreningens navn er: Senior Klubben Dansk El-Forbund 
Vestsjælland. 
----------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Stiftet og Formål. 
Foreningen er stiftet den 6. marts 2018, under navnet Senior 
Klubben Dansk El-Forbund Vestsjælland. 
Foreningens formål er gennem møder og aktiviteter, at fremme 
det sociale samvær mellem foreningens medlemmer, at arrangere 
studie ture for foreningens medlemmer. Være i god dialog med 
Dansk El-Forbund. 
Foreningen er upolitisk i alle gøremål. 
----------------------------------------------------------------------------------
§ 3. Medlemskab. 
Enhver der modtager pension eller efterløn og har en relevant ud
dannelse inden for elfaget kan optages som medlem, og er hvilen
de medlem af Dansk El-Forbund. 
----------------------------------------------------------------------------------
§ 4. Kontingent 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 
----------------------------------------------------------------------------------
§ 5. Bestyrelse. 
Bestyrelsen består af Formand, Kasserer, Sekretær. Bestyrelsen 
vælges for 2 år. Formand og Sekretær ulige årstal, Kassereren på 
lige årstal. Revisor 1 år af gangen. Yderligere vælges et turudvalg 
og en webmaster. Disse vælges for 1 år af gangen. 
Bestyrelsesmøder afholdes når bestyrelsen fmder det nødvendigt. 
Dagsorden skal foreligge. Der skal skrives referat af møderne, og 
referatet skal godkendes af de tilstedeværende på næste møde. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2 af medlemmerne er 
til stede. Ved stemmelighed er Formandens stemme afgørende. 
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§ 6. Generalforsamling. 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned. General
forsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden på forenin
gens hjemmeside og ved skriftlig udsendelse til medlemmerne 
med mindst 4 ugers varsel 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når generalfor
samlingen eller bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkal
des når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer frem
sætter skriftligt krav og medsender motiveret dagsorden. I begge 
tilfælde med mindst 4 ugers varsel. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være 
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stem
meflertal. 
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 majoritet af de afgivne stem
mer. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 

Valg af dirigent 
Formandens beretning 
Kassererens regnskab 
Indkomne forslag 
Valg af bestyrelse, udvalg og webmaster 
Valg af revisor og evt. suppleant 
Fastsættelse af kontingent 
Eventuelt 

Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlem
mer, der ikke er i restance med kontingentet. 
Ønsker et medlem skriftlig afstemning skal dette imødekommes. 

======================================== 
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§ 7. Regnskab og Revision. 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Regnskabet revideres af revisor inden generalforsamlingen. 
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen på gene
ralforsamlingen. 
Genvalg kan finde sted. 
Foreningens formue skal være anbragt i anerkendt pengeinsti
tut 

======================================== 
§ 8. Daglig ledelse og hæftelse. 
Formand og kasserer repræsenterer foreningen udadtil. 
Formanden meddeler kassereren fuldmagt til daglig løbende for
retninger. 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen 
personlig hæftelse. 

======================================== 
§ 9. Ophør. 
Opløsning af foreningen kan kun ske efter en vedtagelse på den 
ordinære generalforsamling, hvis forslaget har været et punkt 
på dagsordenen og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmebe
rettigede medlemmer stemmer herfor. 
I tilfælde af ophør, skal eventuel indestående formue tilfalde 
Dansk El-Forbund afdeling Vestsjælland. 

======================================== 

Formand. Kasserer. 
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