
Vedtægter for ”Seniorklubben”  

under Haderslev Lærerkreds, kreds 93, fraktion 4. 

§ 1 Foreningens navn og formål. 

Stk. 1: Foreningens navn er ”Seniorklubben”, Fraktion 4, Kreds 93 under Haderslev lærerkreds.  

Stk. 2: Foreningens formål er at arrangere medlemsaktiviteter for seniorerne. 

§ 2 Medlemsmøder/-aktiviteter. 

Stk. 1: Medlemmerne vælger en bestyrelse på 3 medlemmer til at varetage foreningens interesser. 

Valget finder sted på klubbens årsmøde i oktober og gælder for 2 år. I lige år vælges 2 medlemmer 

og i ulige år vælges 1 medlem.                                                                                                                    

Valg til bestyrelsen i lige år: der skrives op til 4 navne  som på stemmesedlen. De 2 der opnår flest 

stemmer er valgt. De 2 med efterfølgende træder ind som henholdsvis 1. og 2. suppleant.           

Valg til bestyrelsen i ulige år: der skrives indtil 2 navne på stemmesedlen. Den der får flest 

stemmer, er valgt til bestyrelsen, den med næstflest er suppleant.                                         

Bestyrelsen konstituerer sig som formand, sekretær og kasserer.                                                           

På årsmødet vælges desuden en revisor.                                                                                                   

Stk. 2: I lige år vælges 2 medlemmer af bestyrelsen til pensionistforum Syd, gældende for en 

periode for en 2-årig periode, begyndende 1. november.                                                                      

Stk. 3: Lærerkredsen sørger for at indkalde til medlemsmøder/-aktiviteter, på foranledning af 

bestyrelsen.                                                                                                                                                       

Stk. 4: Alle medlemmer af foreningen kan deltage på årsmødet, som afholdes i oktober. 

§ 3 Daglig ledelse og tegningsregel. 

Stk. 1: Bestyrelsen tegner foreningen, og kan gratis deltage i foreningens 1 dags arrangementer. 

Stk. 2: Kassereren står for varetagelse af foreningens kassebeholdning og regnskab.                       

Stk. 3: Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til 

foreningens konti. 

§ 4 Regnskab 

Stk1. Regnskabet følger kalenderåret. 

§ 5 Vedtægtsændringer og opløsning. 

Stk. 1: Vedtægtsændringer kræver at halvdelen af deltagerne på årsmødet stemmer herfor.        

Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver  2/3 af  årsmødets deltagere fra fraktion 4 stemmer herfor. 

Stk. 3: Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue udbetales til Lærerkredsen. 


