SENIORKLUBBEN ved AUH

Aarhus d. 14. september 2021

Vedtægter for Seniorklubben ved AUH
1. Medlemskreds
Tidligere medarbejdere ved Aarhus Universitetshospital (AUH). Klubben er tværfaglig, og
optagelse kan
finde sted, hvis man har været ansat ved Aarhus Universitetshospital og er gået på efterløn eller
pension.
2. Formål
- at virke for tværfaglige og selskabelige aktiviteter blandt medlemmerne,
- at give fratrådte medarbejdere mulighed for fortsat at have kontakt med deres tidligere
arbejdsplads og følge med i udviklingen på hospitalet.
3. Aktiviteter
Der afholdes ca. 5 aktiviteter årligt for medlemmerne.
4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er øverste myndighed, som ved simpelt flertal afgør alle Seniorklubbens
anliggender, bortset fra de i punkt 7 nævnte.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.
Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
Forslag til punkter på dagsordenen skal skriftligt fremsendes til formanden senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Dagsordenen skal indeholde:
• Valg af dirigent
• Beretning fra bestyrelsen
• Regnskab
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter
• Indkomne forslag
• Kommende aktiviteter
• Eventuelt
5. Bestyrelse
Bestyrelsen for Seniorklubben består af 7 medlemmer og to suppleanter, der vælges blandt
klubbens medlemmer for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
3 medlemmer af bestyrelsen er på valg i ulige år.
4 medlemmer af bestyrelsen er på valg i lige år.
Suppleanterne er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.
Ved flere opstillede end der er plads til i bestyrelsen, foretages skriftligt valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
6. Regnskab
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Klubbens kasserer fremlægger årsregnskab på generalforsamlingen.
Revision foretages af valgt revisor.
I forhold til bank er kasserer fuldmagtsberettiget og formanden er tegningsberettiget.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. For nye medlemmer, der indmeldes efter
1. juli reduceres kontingentet med 50 % for samme år.
Medlemmerne skal senest ved generalforsamlingens start have betalt kontingent for det år, hvor
generalforsamlingen finder sted.
7. Vedtægtsændring
Ændring af vedtægter kan kun ske, når et flertal af de tilstedeværende medlemmer stemmer
herfor på en
generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringerne skal fremgå af indkaldelsen til
generalforsamling.
8. Opløsning af klubben
Opløsning af klubben kan kun ske, når 2/3 af klubbens medlemmer stemmer herfor på en
generalforsamling, der er indvarslet med dette formål.
Såfremt der ikke på denne generalforsamling møder 2/3 af klubbens medlemmer op, men
forslagene i øvrig vedtages, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslagene
kan vedtages med almindeligt flertal.
Ved opløsning af Seniorklubben ved AUH overgår klubbens eventuelle kapital til De Små Glæders
Legat.
Ovennævnte vedtægter er revideret og godkendt af en ekstraordinær Generalforsamling den
14.9.2021.

