Vedtægter
§ 1:
Foreningens navn er: Himmerlands Politi’s seniorklub.
§ 2:
Foreningens formål er at samle pensionerede medlemmer til selskabeligt
samvær, kulturel og anden oplysende virksomhed for at fremme og
opretholde godt kammeratskab.
§ 3:
Enhver tjenestemand under Rigspolitichefens ansættelsesområde kan
optages som medlem.
Endvidere kan optages personer, der har haft tilknytning ved politiet.
Medlemskab skal godkendes af bestyrelsen
§ 4:
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling
§ 5:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den
ordinære generalforsamling således at 2 medlemmer afgår på lige år og 3
medlemmer afgår på ulige år.
Der vælges 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og suppleant til denne.
Revisor og suppleant vælges for et år.
Genvalg kan finde sted.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig med formand, kasserer og
medlemmer.

Hvis formanden er medlem af politipensionisternes landsforening er denne
delegeret på landsmødet, ligesom denne er bestyrelsesmedlem af
politipensionisternes landsforening kreds 1 Nordjylland.
Hvis ikke vælges der et medlem til disse udvalg blandt medlemmer af
politipensionisternes landsforening.
§ 6:
Kassereren fører foreningens regnskab og medlemsfortegnelse.
Foreningens pengebeholdning indsættes på konto i bank eller sparekasse
efter bestyrelsens skøn.
§ 7:
Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed og
afholdes en gang om året i 1. kvartal med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 5
7) Eventuelt
Generalforsamlingen indvarsles senest 3 uger før afholdelsen. Der
indkaldes via E-mail
Eventuelle forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde i
skriftlig og motiveret form senest 2 uger før generalforsamlingen.
Beslutninger afgøres ved håndsoprækning og afgøres ved simpel flertal,
med mindre dirigenten, bestyrelsen eller 1/3 af de fremmødte forlanger
skriftlig afstemning.

Til vedtagelse af lovændring kræves mindst 2/3 stemmers flertal af de
fremmødte.
§ 8:
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst
1/4 af medlemmerne forlanger det.
Skriftlig begæring herom indsendes til formanden med oplysning om,
hvilke sager der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling varsles på samme måde som den
ordinære og skal afholdes senest 4 uger efter begæringens fremsættelse.
§ 9:
Foreningen kan ophæves når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt
stemmer derfor.
Er 2/3 af medlemmerne ikke fremmødt ved den indkaldte
generalforsamling, indkaldes snarest til ekstraordinær generalforsamling
med foreningens ophævelse som eneste punkt på dagsorden og 2/3 af de
fremmødte kan ved skriftlig afstemning afgøre spørgsmålet om
foreningens ophævelse.
Når der er truffet afgørelse om foreningens ophævelse, bestemmer
generalforsamlingen med almindelig flertal, hvad der skal ske med
foreningens aktiver.
§ 10:
Denne vedtægt træder i kraft straks efter vedtagelsen.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 3. maj 2018
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