
Vedtægter for Seniorklubben TL Sjælland, Ringsted. 
 

§ 1. Navn. 

Klubbens navn er Seniorklubben TL Sjælland, Ringsted. 

 

§ 2. Formål. 

Klubbens formål er at styrke sammenholdet, skabe netværk og synlighed for 
efterlønsmodtagere og pensionister i TL Sjælland, Ringsted. Klubbens bestyrelse skal opfylde 
formålet igennem planlægning og udførelse af kurser, møder, film, foredrag, udflugter og 
selskabeligt samvær.  

Klubbens bestyrelse og TL afdelingen samarbejder om markedsføring, hjemmeside, 
tilmeldinger og øvrige praktiske opgaver. Ligeledes ydes der støtte med nyheder og 
informationer om det igangværende arbejdsmarked ved deltagelse på møder efter behov.  

Klubben er upolitisk. 

 

§ 3. Medlemmer. 

Klubben dækker geografisk samme område som afdelingen TL Sjælland, Ringsted. 

Efterlønsmodtagere og pensionister, der er medlemmer af TL og registreret i afdelingen TL 
Sjælland, Ringsted, er medlem af seniorklubben.  

 

§ 4. Myndighed. 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes med mindst 14 dages varsel 
til afholdelse i årets første kvartal, og med angivelse af følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.  

3. Det reviderede regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg til bestyrelsen. 

6. 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 mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring derom med angivelse af dagsorden. 

Indkaldelse sker ved bekendtgørelse i Teknikeren og ved e-mail til medlemmer, der har oplyst 
deres e-mail-adresse til afdelingen.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. 



§ 5. Valg til bestyrelse. 

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære 
generalforsamling for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig med en sekretær, hvis der er 
behov for referater fra møderne.  

Bestyrelsen består af: 

a) Formanden (ulige år) 

b) Kasserer (lige år) 

c) 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)  

d) 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) 

e) 2 suppleanter (hvert år) 

 

Seniorklubben TL Sjælland, Ringsted vælger blandt sin bestyrelse et medlem til Landsudvalget 
for TL Seniorer.  

 

§ 6. Regnskab.  

TL Sjælland, Ringsteds bestyrelse udstikker et årligt budget for midler til anvendelse af 
klubben.  

Regnskabet følger kalenderåret. 

Det er kassererens opgave at holde regnskab med de anvendte midler i samarbejde med 
afdelingens formand. 

Regnskab og kassebeholdning afstemmes af afdelingen.  

 

§ 7. Ophævelse.  

Hvis klubben ophæves tilfalder klubbens aktiver afdelingen TL Sjælland, Ringsted. 

Beslutningen 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 en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om ophævelse af klubben kan 
træffes med almindeligt stemmeflertal. 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 22. marts 2012. 

 

 

 

 

Lis Andersen   Jens Erik Sørensen 

Formand:    Dirigent  


