Referat fra stiftende generalforsamling, torsdag den 3. maj 2018 på politistationen,
Digterparken 2, 9500 Hobro, i forbindelse med oprettelse af foreningen:
HIMMERLANDS POLITI’S
SENIORKLUB
Dagsorden:
1: valg af dirigent
2: fremlæggelse af vedlagte forslag
3: godkendelse af forslag
4: valg af bestyrelsesmedlemmer
valg af en suppleant
valg af revisor og suppleant for denne
5: eventuelt

Alle nuværende medlemmer af pensionistklubben har fået tilsendt forslag til
vedtægter.
Til den stiftende generalforsamling var der mødt 20 medlemmer, mens 10
medlemmer skriftligt havde meddelt, at de var forhindret i at give møde, men de
tilsluttede sig den nye forening, og havde ikke noget at tilføje det tilsendte materiale,
og kunne således godkende vedtægterne.
Fra politipensionisternes landsforening, kreds 1, Nordjylland, deltog kasserer
Carsten Riis.
Ad. dagsorden pkt. 1 Orla Pedersen blev valgt som dirigent
Ad. dagsorden pkt. 2 Marinus Abildtrup fremlagde det vedlagte forslag, og herunder
blev der under § 5 indføjet at suppleanter og revisor vælges for et år.
Endvidere ændres han til denne i forbindelse med delegeret til landsmøde.
Ad. § 7 indføjes at indkaldelse skal ske ved e-mail

Ad. § 10 ændres lov til vedtægt.

Ad. pkt. 3 – godkendt med de anførte rettelser.

Ad. pkt. 4: valgt til bestyrelse blev:
Orla Pedersen
Marinus Abildtrup
Torben Nilaus Jensen
Tommy Lønstrup
Jørgen Trap
Valgt som suppleant blev:
Niels Erik Jensen
valgt som revisor blev:
Hans Mikkelsen – suppleant som revisor Henning Hansen.

Ad. pkt. 5: Der blev foreslået og vedtaget et årligt kontingent på kr. 50, som skal
betales inden udgangen af januar måned.
I forbindelse med eventuelle sammenkomster kom et forslag om en tur med ”Svanen”
kombineret med en tur til Hvidsten Kro.
Der blev forespurgt, om der ville tilgå tilskud fra landsforeningen, hvis man ikke var
medlem af denne. Marinus kunne oplyse, at det var en betingelse med medlemskab,
såfremt der skulle gives tilskud.
Generalforsamlingen afsluttet, og dirigenten takkede for god ro og orden
Jørgen Trap
referent

