
 

 

Vedtægt 

 for 

 KLUB 60+ 

 

 

 

§ 1. 

Foreningens navn er Klub 60+, Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Miljø- 

og Fødevareministeriet og for nuværende 60+-medarbejdere. 

 

§ 2. 

Foreningens formål er at medvirke til at opretholde forbindelsen mellem tidligere med-

arbejdere indbyrdes og aktive 60+`ere og at bevare kontakten med den gamle arbejds-

plads ved at arrangere foredrag med hyggeligt samvær samt selskabelige sammenkom-

ster og andre aktiviteter, der fremmer formålet. 

 

§ 3. 

Foreningens hjemsted er formandens hjemkommune. 

 

§ 4. 

Som medlemmer kan optages tidligere og nuværende medarbejdere i Miljø- og Fødeva-

reministeriet, tidligere Fødevareministeriet, Landbrugs- og Fiskeriministeriet, Land-

brugsministeriet og Fiskeriministeriet og institutioner, der henhører eller har henhørt 

herunder, fra det kalenderår, hvori de fylder 60 år. Pensionerede medarbejdere kan dog 

optages uanset alder. 

 

§ 5. 

Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar kvartal. Generalforsamlingen indkal-

des med 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalfor-

samlingen.  

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt 

eller mindst 20 medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til formanden.  

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.  Alle be-

slutninger tages med simpelt flertal blandt de fremmødte. Dog kræves der ¾ flertal af de 

fremmødte til ændringer af vedtægter og til opløsning af foreningen. Opnås sådant fler-

tal ikke, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om dette punkt 

træffes med simpelt flertal af de fremmødte. I tilfælde af opløsning af foreningen tilfal-

der en mulig formue en velgørende organisation efter generalforsamlingens bestem-

melse. 

Stk. 4. Den årlige generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. a) Regnskab til godkendelse. 

    b) Budget og kontingent for året. 
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4. Eventuelle forslag. 

5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant. 

6. Eventuelt. 

 

§ 6.  

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og højst 4 

andre medlemmer.  

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Valget i det enkelte år om-

fatter halvdelen af bestyrelsens medlemmer. Hvis bestyrelsen består af et ulige antal 

medlemmer vælges i lige år et lige antal medlemmer og i ulige år et ulige antal medlem-

mer. De valgte medlemmer tiltræder ved udgangen af det kvartal, hvori de er valgt. 

Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3. Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstfor-

mand, kasserer, sekretær og menige medlemmer. 

Stk. 4. Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer. Kassereren alene kan dog disponere 

over foreningens bankkonto. 

Stk. 5. På generalforsamlingen i januar kvartal 2018 foretages valg af 4 bestyrelsesmed-

lemmer samt revisor og revisorsuppleant. Genvalg af de på dette tidspunkt siddende be-

styrelsesmedlemmer samt revisor og revisorsuppleant kan finde sted på sædvanlig 

måde. På generalforsamlingen i januar kvartal 2019 foretages valg af øvrige bestyrelses-

medlemmer samt revisor og revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted 

 

§ 7.  

Foreningens regnskab følger kalenderåret og afsluttes så betids, at det i revideret tilstand 

kan fremlægges på generalforsamlingen. 

Stk. 2. Der vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.  

 

§ 8. Der føres protokol over foreningens generalforsamlinger og andre møder og arran-

gementer. 

 

 

 

 

Vedtægt af 4. oktober 2006 som ændret på ordinær generalforsamling 11. oktober 2012 

og ordinær generalforsamling 10. oktober 2017.  
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