
Vedtægter for SAS Seniorklub Danmark

§ Vedtægter 2O15, med ændringer i § 2, 3,4,6 og 7, som vedtaget på
generalforsamlingen 12. februar, 2015

1 Klubbens navn og formå|.

1. Klubbens navn er SAS Seniorklub Danmark.

2. Klubbens formål er at samle SAS-pensionister og -efterlønnere samt evt.
deres ægtefællelsambo under frie, selskabelige og evt. oplysende former.

2 Medlemskab.

Som medlem kan optages enhveq der opfylder betingelserne i § 1. Skulle
der i forbindelse med optagelse som medlem opstå tvivl herom, afgøres
dette af bestyrelsen.

Såfremt ægtefælle/samlever ønsker at være aktivt medlem af klubben,
betales kontingent, og han/hun er dermed stemmeberettiget ved
generalforsamlingen.

I de arrangementeq hvor klubben yder tilskud, skal man have betalt
kontingent for minimum et halvår for at kunne opnå det fulde tilskud.
Ønsker man at deltage som medlem alligevel uden at have betalt for
minimum et halvåq fastsætter bestyrelsen prisen for deltagelse.

Udmeldelse skal ske gennem klubbens kasserer. Genindmeldelse kan først
ske 12 måneder efter udmeldelsesdatoen.

2.

3.

3 Kontingent.

1. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og indbetales
forud til klubbens bankkonto for L/2 år ad gangen, senest den 10/1 og
tO/7. Forhøjes kontingentet på generalforsamlingen, betales det forhøjede
kontingent første gang pr. L/7.

2. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret på
generalforsamlingen.

3. Medlemskab ophøreq hvis kontingent ikke er betalt senest den 31/3 og
3L/LO. Betalt kontingent refunderes ikke ved ophør af medlemskab.

4 Generalforsamling.

1. Generalforsamlingen er klubbens højeste besluttende myndighed.
Beslutninger, der træffes på en generalforsamling, skal indføres i klubbens
forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigent og tilstedeværende
bestyre lsesmed lem m er.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende
dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretninq
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3. Regnskab
4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg i henhold til klubbens vedtægter.

3. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers
varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal ud over
dagsordenen indeholde frist for rettidig aflevering af forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen. Forslag skal alleveres skriftligt til
manden senest to uger før generalforsamlingen.

4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning på en
generalforsamling efter bestyrelsens ønske, eller når forlangende derom
skriftligt rettes til bestyrelsen af mindst l/4 af medlemmerne med
angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet. Indkaldelse skal udsendes
med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden.

4A Ændring af vedtægter.

1. Forslag til ændring
den 1. december.

af vedtægerne indgives skriftligt til bestyrelsen senest

Bestyrelsen skal anføre i indkaldelsen til den kommende generalforsamling,
hvilke paragraffer i vedtægterne, som ønskes ændrede, og skal i øvrigt give
indstilling om forslaget til generalforsamlingen.

Ændring af klubbens vedtægter kan kun vedtages, når mindst halvdelen af
klubbens medlemmer er til stede, og mindst 2/3 at disse stemmer for. Er
det nødvendige antal medlemmer ikke til stede ved første behandling,
indkaldes senest to uger efter til en ekstraordinær generalforsamling. Her
afgøres sagen, uanset antal fremmødte medlemmer. Til vedtagelse kræves,
at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

2.
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5 Stemmeafgivning og valg

1. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved stemmefleftal, med mindre
andet er bestemt i vedtægterne. Hvert medlem er stemmeberettiget med
6n stemme. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer, der ikke er i

restance med kontingentbetalingen. Stemmeafgivningen skal være skriftlig,
når mindst 3 af de tilstedeværende forlanger det.

5A Bestyrelsen

1. Til at varetage klubbens formål og interesser vælges blandt medlemmerne
en bestyrelse efter nedenstående regler:

2. I år med lige årstal vælges
a) formand
b) to bestyrelsesmedlemmer
c) en bestyrelsessuppleant
d) en revisor

3. I år med ulioe årstal væloes
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a) en kasserer
b) et bestyrelsesmedlem
c) en bestyrelsessuppleant
d) en revisor
e) en revisorsuppleant.

4. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

5. Alle valg gælder for en periode af to år. Genvalg kan finde sted.

6. For at kunne modtage valg skal vedkommende være til stede eller ved
skriftlig fuldmagt tilkendegive at være indforstået med valg. Fuldmagten
skal afleveres til dirigenten ved generalforsamlingens åbning.

5 Klubbens administration

1. Klubbens virksomhed ledes af den af generalforsamlingen valgte
bestyrelse, bestående af formand, næstformand, kassårer, sekretær og et
bestyrelsesmedlem.

2. Bgstyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Et
sådant udvalg skal altid ledes af et bestyrelsesmedlem.

3. Det pålægges bestyrelsen at,
a) overvåge, at klubbens vedtægter efterleves,
b) afholde bestyrelsesmøder efter behov,
c) føre protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
d) overlevere klubbens årsregnskab med nødvendige bilag til

revision.

4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer
inkl. formand ogleller næstformand er til stede. I tilfælde af stemmelighed
er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende.

5. Formanden eller i dennes fravær næstformanden har ansvaret for, at
bestyrelsen og generalforsamlingen indkaldes, når det er nødvendigt.
Formanden skal repræsentere klubben og lede bestyrelsesmøderne.

6. Naestformanden er formandens stedfortræder.

7. Bestyrelsens opgaver er beskrevet i "Bestyrelsens arbejdsopgaver", der er
indsat i forhandlingsprotokollen.

8. Foreningens tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et
bestyrelsesmedlem.

7 Økonomi, regnskab og revision

1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

2. Formanden og kassereren disponerer over klubbens midler. Kasseren
fremlægger ved hvert bestyrelsesmøde kopi af udskrifter af klubbens konti
samt kassekladde. Kassereren afleverer udkast til årsreqnskab til revision



af klubbens revisor. Det reviderede og underskrevne årsregnskab udsendes
sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

3. Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende regnskabsår. Budgettet
udsendes sammen med indkaldelse til oeneralforsamlino.

8 Op!øsning af seniorklubben

1. Beslutning om opløsning af klubben kan kun vedtages af en generalforsam-
ling, hvor mindst 213 af medlemmerne er til stede, og 2/3 af disse stemmer
for opløsningen.

2. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om opløsning er eneste
punkt på dagsordenen. På denne generalforsåmling skal minåst2/3 af de
fremmødte stemme for opløsningen. Eventuelle tilstedeværende midler ved
opløsning af klubben overføres til SAS Group Club.

Således vedtaget på
februar, 2015.

Bestyrelsen:

Formand:

Næstformand:

SAS Seniorklub Danmarks generalforsamling den 12.

Bestyrelsesmed lem/Sekretær :

Bestyrelsesmedlem:

Kasserer:

Bestyrelsessu pplea nt :

Bestyrelsessu pplea nt :

Jørgen Skouborg

Jens B. Andersen

Laila Bruun

Jørgen S. Larsen

Neel Skouborg

Jørn Toldfjord

Bent Bollerup
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