§ 7.

Ophævelse af foreningen.
Foreningen kan kun opløses ved 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger, hvor mindst 2 tredjedele af de fremmødte
stemmer herfor.
Hvis der ikke dannes en ny pensionistforening inden 5 år
efter opløsningen, skal den formue som foreningen måtte eje,
uddeles til velgørende formål i Vejen Kommune.

Vedtægter
for

Disse love er vedtaget på Vejen Pensionistforenings
generalforsamling den 14. oktober 2011.

Vejen
Pensionistforening

§1
Formål.
Foreningens formål er at styrke, aktivere og hjælpe
pensionister i sociale og almennyttige spørgsmål, at
fremme sammenhold og fællesskab for en bedre
pensionisttilværelse.

§2
Landssammenslutning.
Foreningen kan blive medlem af landssammenslutningen
i Danmark for pensionister, mod at betale medlemsbidrag.
Dette skal vedtages på generalforsamlingen.

§3
Medlemmer.
Som medlem kan optages alle førtids- og folkepensionister,
også andre der ønsker at støtte foreningen kan optages.
Indmeldes kan ske til et bestyrelsesmedlem.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§4
Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed,
og er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra § 7.
Generalforsamlingen bekendtgøres i det udsendte program og
ved annoncering i et af bestyrelsen vedtagne lokale ugeblad,
senest 10 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen
skal afholdes inden udgangen af oktober måned.

Motiveret forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftlig 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis et
flertal af bestyrelsen, eller mindst 25 medlemmer skriftlig
begærer dette, med motiveret begrundelse. Generalforsamlingen afholdes i så fald senest 1 måned efter.

§5
Valg.
Generalforsamlingen vælger formand.
Valgbare er alle gyldige medlemmer, som foreslås til
bestyrelsen og er pensionist eller efterlønner og er mødt
frem, eller har givet skriftligt tilsagn.

§6
Ledelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, samt
2 suppleanter. Formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer
vælges i lige år. 5 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Alle vælges for en toårig periode. Der vælges 2 suppleanter
hvert år. Disse kan indkaldes til bestyrelsesmøde, når
bestyrelsen finder det nødvendig. Foreningen har 2 revisor,
som vælges for 2 år, og 1 revisorsuppleant som vælges
for 1 år. D.v.s. der hvert år vælges 1 revisor og 1 revisor suppleant.
Kassereren skal have en kassebeholdning, resten indsættes i
et pengeinstitut.
Bestyrelse og revisor har ret til at foretage uanmeldt eftersyn
af kasse og indestående i pengeinstitut.

