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Vedtægter for Pedersker Pensionistforening

§1

Navn og hjemsted. Foreningens navn er Pedersker Pensionistforening med hjemsted i Bornholms Regionskommune.

§2
FormåI. Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af oplysende,
kulturel og social art
Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

§3
Medlemskredsen. Som medlemmer kan optages alle, der er på efterløn eller modtager stats- eller socialpension, samt øvrige, der støtter foreningens formål.

§4

Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er højeste myndighed. Den aftroldes hvert år i september måned og bekendtgøres i medlemsprogrammet mindst 14 dage før den afholdes.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer t 2 suppleanter.
Der vælges skiftevis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant Q Ar).
Ligeledes vælges 2 revisorer, der skiftevis er på valg hvert andet fu (2 åtr), og 1 revisorsuppleant (1 å0.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Alle valg og beslutninger vedtages ved simpelt flertal i bestyrelsen og på generalforsamlingen. Alle valg skal
være skriftlige, hvis det forlanges. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Medlemmer, der er forhindret i at være til stede, kan vælges til bestyrelsen og andre poster, når der foreligger en underskrevet accept fra dem om, at de modtager valg.

§s
Dagsorden.
Valg af dirigent.
Yalg af 2 stemmetællere.
Bestyrelsens beretning og orientering ved formanden - til godkendelse.
Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren - til godkendelse.
Bestyrelsesforslag, herunder kontingentfastsættelse, og indkomne forslag
(indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes).
Yalg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant (2 år)
Valg af 1 revisor (2 tr) og 1 revisorsuppleant (1 å0
Eventuelt (forskelligt kan drøftes, men ikke vedtages)

§6
Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling aflroldes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 20 Yo af medlemmerne forlanger det og skriftligt motiverer det forslag, som de
ønsker behandlet, og som skal være indsendt mindst I (6n) måned før ekstraordinær generalforsamling ønskes afholdt. Forslagene må ikke indeholde enlner som er i strid med foreningens formålsparagraf (§ 2).
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Indkaldelse sker
skriftligt senest 14 dagefør.

§7
Bestyrelsens beføjelser og opgaver. Ved sit fbrste møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyT elsen
sig med forretningsorden, formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden, sekretæren eller kassereren fører foreningens korrespondance. Formanden repræsenterer foreningen i alle forhold samt leder bestyrelses- og foreningsmøder. I formandens fravær leder næstformanden møderne.
Sekretæren fører protokollen ved alle møder og sørger for underskrift af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved næstfølgende bestyrelsesmøde. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det
nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder derom med angivet motivering.
Foreningens formue og driftskapital skal være indsat i pengeinstitut.

§8

Kasserers og revisorernes forpligtelser. Kassereren aflægger det reviderede regnskab på de ordinære generalforsamlinger til godkendelse, og holder bestyrelsen orienteret om økonomien på bestyrelsesmøderne.
Kassereren anviser brlag til udbetaling. Kassereren kan forlange bilag attesteret af formanden.
Revisorerne har ret til at foretage uanmeldt revision. Ved al revision skal formanden så vidt muligt været til
stede.

Regnskabet ghr fra ll8 til3117 .
Foreningen tegnes af formand og kasserer eller sekretær i fællesskab. Ved formandens fravær underskriver
næstformanden.

§e

Sammenslutninger. Bestyrelsen skal sørge for, at foreningen er tilsluttet Danske Seniorer og dennes relevante kreds. Foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger må ikke være i modstrid med hoved- og kredsorganisationens vedtægter og regler.

§10
Hjælp til medlemmerne. Bestyrelsen kan i de tilfælde, hvor

i forhold
hjælp
og
bistand.
givningen m.v., forsøge at hjælpe medlemmet, evt. ved hovedorganisationens
et medlem føler sig forurettet

til lov-

§11
Opløsning. Opløsning af foreningen kan kun ske ved aflroldelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor
mindst 213 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning. Hvis foreningen opløses, overlades det til
den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelsen af den tiloversblevne formue, når alle forpliglelser er afholdt. Formuen skal gives til sociale formåI, der særlig kommer pensionister og efterlønsmodtagere

til

gode.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. september 2014.
Herefter er alle andre vedtægter og regler for foreningen

ugyldige.
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