Alle medlernmer kan lfuie

t rr*

som sørgelige lejligheder.

"ø§J-rlige
Fanen skal afleveres i samme stan{
som ved a{hentning.
Lån af fanen aftalos med bestyrelsen".
§e.

Hvis foreningen opløseg overlcdes det til bestyrelssn at uæffe afgørelse om
den tiloversblevne formues anvendolse, når samtlige forpligtelser-er afholdt.
Formuen skal gives til et socialt formåI. som særligt korruner seniorer til
gode.
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Generelforsamlingen har vdtaget disse vedtægter den. I 4. mflrts 20 I 7
Here&er er alle andre regler
for foreningen ugyldige.
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Vedtægter
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Aalestrup Senior

underskrlfter:
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lversen
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e-å" §--"*"Rita Jensåå
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lhgelise Nielsen

47ifi, r{cn/4u,,
-tlly Nielsen'
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{
Gunnarfenr"n

§ r.
Foreningens formår er at samre afle
scniorer og varetage deres interesser.
kurrurelre og underhord*nJ" urr*g"menter
strnt sørge for
omsorg for hinanden.

nerallbrsanrlingen

Sorn medlemmer kan oprflges

Ekstraortlinær generalforsarnling tur,§iiar*ut"s
af best-vrclsen eller når
rnindst s0 nredremrner forrangeia*t
og r[.iftti$

"lilrettelægge

generalforsamlingen.

"rrtr,,,"frirraig

person. Alle har.stemmerer på

l\4edlernskontingenter opkræ- ves,
uåi rr, året. Bestyrer sen fhsrsær rer
kontiilgentet under hensy,n til forenlnglns
økono,ni.

forsaryli ngen. er for", i,,g*n, ll".ur"
*yrAig}ed og af holdes hvert
f;e.n3yr
år i februar måned. Den indvarJler ,rinasiit
dage tør i bradet Da,srie
seniorer eller den rokare presse. r rnar.aralrsen
skal der henvises til
dagsorden i lblge vedtægter.
Dagsorden på generalforsarnling er folgende:

l. \'elkontst og r.alg af dingent
2. Valg af stenrmetællere
3. Fomrandens beretning
4. Kassereren aflægger regnskab
5. hdkornne forslag.
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af besryrelsesmodlenrmer og suppleanter
Yulg
Vulg af revisor og suppleant
Valg af fanebærer + snppleant

9. Eventuelt
Forslag

til hehandrinu

på genrralforsamrirrgan under pkt.5
skar fremsendes

skriftligt sencst [.] digc før trl formanaen..'

Generalforsamlingen vælger bestyrelserl
som bestar af 5 rnedlernmer, 2
medlemmer i ulige år og 3 medlerumer
i liee år.
Der vælges 2 supprea,ter fbr r år, sarnt
2 rio'i*r"r, sorn afgår på skift hvert
arrdet ar sarnt I re'isorsuppleant for
et år ad [angen. Destrden vælges I
fanebærer

og I suppleanr.
Alle valg og forstag afgøres ved arminderig
sterrrmefrertar.
Der kan kun værges medremrner, der
er rårnmøat tirgenerarforsamringen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

vedtægtsændring skar sencles skriftligr
rrr fonnanden senest 14 dage før ge.
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ønskes behandlet.
sagen, sonr ønskes behandret, skar være
indsendr rir fonnancre, senest r4
dage fu r ekstraordi nær gencral forsanrl irrg
Åskes afholdt.

Bestyrelsens rettigheder og

pliger.

u§uuJ,

*rr,"

rnsde efter
g med formand,
næstf,nnand" kasserer og sekretær. Bestyrelsen
fastsætter serv'sin
Ibrretrringsorden
Besfyrelsen fastsætter vederlag for telerbnudgifter
og andre udgifter til
fonnanden og kassereren.
Fon,anden leder normart møderne i
dennes fi'avær næstformandensekretæren tager referat , fører protokot
orå.bessrersens beslutninger og
sørger for, at de til stedeværende bestyrer
sesmedr emrner uno"rrr,* r*1,
protokollen ved det følgende bestyreisesrnøde.
Ilestyrelsen holder som hovedregåf
f ,rra* pr. kvartal.
general forsamlingen kon stitueier
bestyrel sen

Teg,ngsret'Foreningen regnes
næstformanden.

urr"lJ*o*,

si

udadtir, i dennes fravær

alle bidrag og kontingenter og betaler
§Trc.T"lmodtager
regningskav.
Indhetaltc beløb indsætt., i p"rrg.;,.ritur,
<t'i1r rnå kasserer have en

passerde kassebehol

dn i n g, og fårer skri ft ligtiegnskab
he,rfor,
R*en$1b91 lblger karendlrtuir, og t u***r"il,,
atlægger det furde rer.idErede
-regnskab

til godkendelse på de o.dio*.e generatfori;;li;;;
Bestyrelsen er medansvariig for regnskuf,"t,
iir."tu* og har der.for ret til med
ri rnel i ge mel l emrum at forlange,e!n
skuh*i foreri st.
Rcvisor har ret til ar foretage uanmeldt
revision. Ved al uanmeldt rer,ision
skal formanden være ril ståe.
Bes§relsen sørger for, at fanen er tir
stede ved særlige arrangementer"

