VEDTÆGTER FOR SENIORKLUBBEN

§ 1. NAVN OG OMRÅDE
Stk. 1.
Klubbens navn er: ”Seniorer i Danske Beredskaber”.
Stk. 2.
Klubbens virkeområde er Danmark.
§ 2. FORMÅL
Klubbens formål er ved møder og sammenkomster:
- at fremme samværet mellem klubbens medlemmer.
- at formidle oplysninger til klubbens medlemmer.
Herudover kan klubben påtage sig at udføre funktioner indenfor beredskabsområdet
som Danske Beredskabers bestyrelse, og klubbens bestyrelse, finder relevant.
§ 3. MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages Seniormedlemmer i.h.t. Danske Beredskabers
vedtægter (§ 3 stk. 4.). Idet klubmedlemsskab dog forudsætter, at den pågældende
under sin ansættelse har bestridt en ledende stilling ved beredskabet.
(§ 3 stk. 4: Seniormedlem: En tidligere ansat ved et primærmedlem kan ved pensionering direkte fra en
beredskabsenhed optages som seniormedlem.)

§ 4. GENERALFORSAMLING
Stk. 1.
Generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med et klubarrangement.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Stk. 2.

Generalforsamlingen indkaldes ved e-mail til klubbens medlemmer senest 4 uger før
generalforsamlingens afholdelse og optagelse på Danske Beredskabers hjemmeside.
Indkaldelsen skal omfatte en dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 3

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte:
a. Valg af dirigent.
b. Klubbens beretning.
c. Regnskab for foregående regnskabsår.
d. Budget for indeværende regnskabsår, herunder fastsættelse af evt.
kontingent.
e. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
f. Indkomne forslag.
g. Eventuelt.
Alle valg træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen og gælder for 2 år.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 4.

Stk. 5.

Generalforsamlingsafgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Undtagen er
dog § 8. stk. 1.

VEDTÆGTER FOR SENIORKLUBBEN

§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt
eller, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsender skriftlig begæring herom
med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel, og
afholdes senest 3 måneder efter begæring herom er fremsendt til formanden.
§ 6. BESTYRELSEN
Stk. 1.
Klubbens bestyrelse består af 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal
så vidt det er muligt være geografisk fordelt i hele landet.
Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Ved
konstitueringen udpeges bestyrelsens formand, kasserer, sekretær.
Stk. 3.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 4.
Stk. 5.

Formanden er kontaktperson til Danske Beredskabers bestyrelse.
Såfremt formanden må træde tilbage i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig på
ny.

§ 7. ØKONOMI
Stk. 1.
Regnskabsåret går fra den 1. juli til 30. juni.
Stk. 2.
Klubbens er i økonomisk henseende selvstændig.
Stk. 3.
Klubbens medlemskartotek og kontingentopkrævning administreres af Danske
Beredskabers sekretariat.
Stk. 4.
Klubben kan søge Danske Beredskabers bestyrelse om foreningstilskud til aktiviteter.
§ 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1
Ændring af klubbens vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de på
generalforsamlingen mødte medlemmer stemmer derfor.
Stk. 2
Forslag skal indsendes til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen.
Stk. 3
Forslag om ændring af klubbens vedtægter kan kun behandles af generalforsamlingen,
såfremt de via mail eller brev har været udsendt til klubbens medlemmer senest 2 uger
før generalforsamlingen.
§ 9. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN
Klubbens vedtægter er vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling i
Fredericia den 22. August 2012, rettet på klubbens generalforsamling i
Herning den 27. august 2014, i Vejle den 24. august 2016 i Odense den 28.
august 2019, og senest i Oksbøl den 5. oktober 2

