ASV Seniorforening
Vedtægter
§1.
Foreningens navn er : ASV Seniorforening
§2.
Foreningens formål er at samle medlemmer til selskabeligt samvær, kulturelt og anden oplysende
virksomhed, at fremme og opretholde godt kammeratskab.
§3.
Som medlem kan optages tidligere ansatte ved ASV Horsens, alle, der er pensionerede fra ASV
Horsens og alle, der er ansat på ASV Horsens kan, uanset alder, blive medlem af Seniorforeningen.,
Enlige ægtefæller og dermed ligestillede til forannævnte personer, kan deltage i foreningens
arrangementer.
Skolens leder er født medlem.
§4.
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og skal være indbetalt til kassereren inden d.
1. maj.
Nye medlemmer betaler kontingent ved indmeldelse.
§5
Foreningen ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling.
Valgperioden er 2 år. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges på lige år. Det andet
bestyrelsesmedlem på de ulige år.
Desuden vælges en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant.
Suppleanten deltager i bestyrelsesmøder.
Genvalg kan finde sted.
Ud over formanden konstituerer bestyrelsen sig med næstformand/sekretær og kasserer.
Kassereren fører foreningens regnskab og medlemsfortegnelse.
§6
Den ordinære generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes
en gang årligt i april måned med følgende dagsorden;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren aflægger regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (på lige år)
Valg af et bestyrelsesmedlem (på ulige år)
Valg af en bestyrelsessuppleant

9. Valg af en revisor
10. Valg af en revisorsuppleant
11. evt.
Generalforsamlingen indvarsles skriftligt senest 14 dage forud for afholdelsen.
Evt. indkomne forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved håndsoprækning og afgøres ved simpelt flertal.
Skriftlig afstemning skal ske, hvis et medlem anmoder herom.
For lovændring kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte.
§7.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst to af medlemmerne af
bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne forlanger det. Skriftlig begæring herom sendes til formanden
med oplysning om, hvilke sager, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling varsles på samme måde som den ordinære
generalforsamling, og den skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.
For vedtagelse gælder samme afstemningsregler som for den ordinære generalforsamling.
§8
Foreningen kan kun ophæves, når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt stemmer derfor.
Er 2/3 af medlemmerne ikke fremmødt ved den indkaldte generalforsamling, skal der inden 3 uger
indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med foreningens ophævelse, som eneste punkt på
dagsordenen.2/3 af de her fremmødte kan ved skriftlig afstemning afgøre spørgsmålet om
foreningens ophævelse.
Ved foreningens ophævelse skal foreningens formue overdrages til ASV Horsens fordeles blandt
medlemmerne.
§9
Således vedtaget på generalforsamling d. 11.4. 2013

Anne Marie Qwist formand
Ruth Kjærulf sekretær
Inge Høy kasserer
Benny Wulff suppelant

