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§ 1. 

Foreningens navn er Aalestrup Seniorer. Hjemhørende i Vesthimmerlands 

Kommune. 

Foreningens formål er at samle alle seniorer og varetage deres interesser. 

Tilrettelægge kulturelle og underholdende arrangementer samt sørge for 

omsorg for hinanden. 

 

§ 2. 

Som medlemmer kan optages enhver myndig person, som accepterer 

foreningens formål. Alle har stemmeret på generalforsamlingen. 

 

§ 3. 

Medlemskontingent opkræves 1 gang om året. Bestyrelsen fastsætter 

kontingentet under hensyn til foreningens økonomi. 

 

§ 4. 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i 

første kvartal. Den indvarsles mindst 14 dage før i bladet Danske Seniorer eller 

den lokale presse. I Indkaldelsen skal der henvises til dagsorden ifølge 

vedtægter. 

 

Dagsorden på generalforsamling er følgende 

 

1. Velkomst og valg af dirigent 

2.  Valg af stemmetællere 

3.  Formandens beretning 

4.  Kassereren aflægger regnskab 

5.  Indkomne forslag 

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7.  Valg af revisor og suppleant 

8.  Valg af fanebærer og suppleant 

9.  Eventuelt 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen under pkt. 5 skal fremsendes 

skriftligt senest 10 dage før til formanden. 

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, 2 

medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Der vælges 2 suppleanter for 

1 år. 

Der vælges 2 revisorer, som afgår på skift hvert andet år samt 1 

revisorsuppleant for et år ad gangen. 

Desuden vælges 1 fanebærer og 1 suppleant. 
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Alle valg og forslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

Der kan kun vælges medlemmer, der skriftligt har givet accept, eller er 

fremmødt til generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Forslag til vedtægtsændring skal sendes skriftligt til formanden senest 10 dage 

før generalforsamlingen.  

 

§ 5. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen, eller når 

mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det og skriftligt fremsætter den 

sag, der ønskes behandlet. 

Sagen som ønskes behandlet, skal sammen med en begrundelse være 

indsendt til formanden senest 10 dage før ekstraordinær generalforsamling 

ønskes afholdt.  

 

§ 6 

Bestyrelsens rettigheder og pligter. På sit første møde efter 

generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, 

kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen fastsætter vederlag for telefonudgifter og andre udgifter til 

formanden og kassereren. Eventuelt kan der indkaldes hjælp ude fra til 

opgaver, som bestyrelsen ikke magter.  

Formanden leder normalt møderne, i dennes fravær næstformanden. 

Sekretæren tager referat, fører protokol over bestyrelsens beslutninger og 

sørger for, at de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver 

protokollen ved det følgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen holder mindst et 

møde pr. kvartal.  

 

§ 7. 

Tegningsret. Foreningen tegnes af formanden udadtil, i dennes fravær 

næstformanden.  

Kassereren modtager alle bidrag og kontingenter og betaler regningskrav. 

Indbetalte beløb indsættes i pengeinstitut, dog må kassereren have en 

passende kassebeholdning, og fører skriftligt regnskab herfor.  

Regnskabet følger kalenderåret, og kassereren aflægger det fulde reviderede 

regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling.  

Bestyrelsen er medansvarlig for regnskabets førelse og har derfor ret til med 

rimelige mellemrum at forlange regnskabet forevist.  

Revisor har ret til at foretage uanmeldt revision. Ved al uanmeldt revision skal 

formanden være til stede. 
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§ 8. 

Bestyrelsen sørger for, at fanen er til stede ved særlige arrangementer.  

Alle medlemmer kan låne fanen ved festlige som sørgelige lejligheder. 

Fanen skal afleveres i samme stand, som ved afhentning. 

Lån af fanen aftales med bestyrelsen. 

 

§ 9. 

Hvis foreningen opløses, overlades det til bestyrelsen at træffe afgørelse om 

den tiloversblevne formues anvendelse, når samtlige forpligtelser er afholdt. 

Formuen skal gives til et socialt formål, som særligt kommer seniorer til gode. 

 

§ 10. 

Generalforsamlingen har vedtaget disse vedtægter den 8. februar 2022. 

Herefter er alle andre regler og vedtægter for foreningen ugyldige. 

 

Dirigent 

 

 

Underskrift af dirigent 

 

Bestyrelsens underskrifter: 

 

 

Ingelise Nielsen 

 

 

Anders Nielsen 

 

 

Lone Christiansen 

 

 

Elly Nielsen 

 

 

Jytte Skyum 

 

 
Det underskrevne dokument findes hos formanden 


