Vedtægter
For Seniorklubben TL Sjælland, Hillerød
§ 1. Navn

§ 5. Valg af bestyrelse

Klubbens navn er ”Seniorklubben” og dens
hjemsted er Hillerød.
Klubben er stiftet den 12. marts 1984.

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 4
medlemmer, der vælges på den ordinære
generalforsamling for 2 år ad gangen.
TL Sjælland, Hillerød vælger af sin bestyrelse
et medlem som tilforordnet til klubbens
§ 2. Formål
Klubbens formål er at styrke sammenholdet m bestyrelse (dog uden stemmeret).
2 medlemmer af bestyrelsen afgår i ulige år.
efterlønsmodtagere og pensionister under TL
og ved dens bestyrelse at arbejde for og værne 2 medlemmer af bestyrelsen afgår i lige år.
om medlemmernes rettigheder og om muligt at Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter og
medvirke til forbedring af disse.
1 revisor, der sidder for 1 år ad gangen.
Endvidere at arrangere møder, film, udflugter
Forslag, der ønskes behandlet på generalforog selskabeligt samvær.
samlingen, må være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen afholdes.

§ 3. Optagelse

Klubben dækker geografisk Sjælland, Hillerød.
Alle efterlønsmodtagere eller pensionister i TL
Sjælland, Hillerøds regi er medlemmer.

§ 4. Myndighed
Generalforsamlingen er klubbens højeste
myndighed og indkaldes skriftligt eller ved
annonce i ”Teknikeren” inden udgangen af
januar måned med mindst 14 dages varsel og
med angivelse af følgende:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Det reviderede regnskab forelægges.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Eventuelt.
Afgørelser sker i alle tilfælde ved almindeligt
stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal ske på
forlangende.
Ekstraordinær generalforsamling kan
indkaldes, når bestyrelsen finder dette
nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne
fremsætter begæring derom med angivelse af
dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal
indkaldes med 14 dages varsel.

§ 6. Regnskabet
Regnskabet følger kalenderåret, og kassereren
skal nøje føre regnskab over klubbens midler.
Disse må kun anvendes til klubbens formål.
Tilskuddet fra afdelingen udbetales løbende
efter behov til kassereren. Kassebeholdningen
må dog maks. Udgøre 2000,- kr.

§ 7. Ophævelse
Hvis klubben ophæves, tilfalder dens aktiver TL
Sjælland, Hillerød.
Beslutning om ophævelse skal dog ske på en
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og mindst 2/3 af disse
stemmer for ophævelse af klubben.
Såfremt denne majoritet ikke er til stede, skal
bestyrelsen snarest – og senest 14 dage efter –
indkalde til ekstraordinær generalforsamling,
hvor beslutning om ophævelse af klubben kan
træffes med almindeligt stemmeflertal.
Således vedtaget på klubbens generalforsamling d. 21/2
1991.
• Revideret 15/1 1998: §5 rettet fra 1 til 2 suppleanter.
• Revideret 17/1 2002: §6 kassebeholdning hævet fra
1000 til 2000 kr.
• Revideret 20/1 2005: §5 ændret til Bestyrelsen
konstituerer sig selv.
• Revideret 21/2 2013: §7 Reference til amtet fjernet.
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