NNF Esbjerg afdeling

SENIORKLUBBEN

FORMÅLSPARAGRAF OG LOVE

§ 1.
Seniorklubbens formål skal være at
samle medlemmer til møde og
sammenkomster til gavn, ve og vel
både fagligt og socialt, samt skabe
sammenhold og fælles hygge.

§ 4.
Ordinær Generalforsamling
afholdes én gang årligt,
inden udgangen af februar måned.
Generalforsamlingen varsles i
klubbens program og på hjemmesiden,
senest 14 dage før.

§ 2.
Alle, der er medlem af Seniorklubben
NNF, som betaler kontingent, kan stille op
til bestyrelsen og vælges.

Regnskabsåret følger kalenderåret og
ekstraordinær Generalforsamling afholdes,
når mindst 20 medlemmer skriftligt og med
motiveret dagsorden, kræver dette.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær

§ 3.
Alle medlemmer vil blive orienteret
gennem klubbens program og hjemmeside.
Ved Generalforsamling fastsættes
kontingent.

generalforsamling hvis et flertal ønsker dette.

§ 5.

§ 6.

Dagsorden for ordinær Generalforsamling.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig

Pkt.1. Valg af dirigent

uanset antal af fremmødte.

Pkt.2. Valg af stemmetæller

Beslutninger træffes ved flertal.

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning
Pkt. 4. Regnskab v/kassereren

§ 7.

Pkt. 4 a Kontingent ( i henhold til § 4)

Bestyrelsen består af formand, næstformand,

Pkt. 5. Indkomne forslag

kasserer, sekretær, samt 3

( skal være formanden i hænde
senest 8 dage før)
Pkt. 6. Valg til bestyrelse.
Pkt. 7. Valg af suppleanter til bestyrelse.
Pkt. 8. Valg af revisor
Pkt. 9. Valg af revisorsuppleant

bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges
på lige årstal og kassereren på ulige, sekretær
på lige årstal.
1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal,
2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige.
Alle vælges for 2 år ad gangen.

Pkt. 10 Eventuelt.

§ 8.
Der vælges 2 suppleanter for 1 år
ad gangen. Ved utidig afgang fra
bestyrelsen indtræder den suppleant,
der har fået flest stemmer. (1. suppl.)
Der vælges ligeledes 2 revisorer for 2 år
ad gangen, én på lige årstal og én på
ulige årstal. Der vælges også 2 revisorsuppleanter, de vælges for 1 år ad gangen.

§ 9.
Foreningens penge skal anbringes i
Arbejdernes Landsbank. Formand
og kasserer har prokura (underskriftsberettigelse).
Ved ophævelse af klubben beslutter
Bestyrelsen, hvad pengene skal gå til.
Bestyrelsen oppebærer ikke honorar
og er ikke fritaget for kontingentbetaling.
Øvrige udgifter afholdes af klubben.

Således vedtaget på Generalforsamling
den 24. april 2017.

NNF Seniorklub Esbjerg startede i 1981.
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