Vedtægter for Post Danmark Leasing A/S seniorklub
§ 1.
Klubbens navn er :
”Seniorklubben ”Auto”
Stamholmen 99
2650 Hvidovre
§ 2.
Klubbens formål er i videst muligt omfang, at virke til gavn for ældre kollegaer med vægt på:
1.
Det sociale samvær
2.
At fastholde kontakten til tidligere kollegaer
3.
At følge med i Post Danmarks Leasing A/S udvikling
4.
At følge med i Post Danmarks A/S udvikling
§ 3.
Adgang til at blive medlem har ansatte eller tidligere ansatte i PDL A/S og PDA som er gået
på efterløn, pension eller lignende.
Endvidere kan nuværende medarbejdere i PDL A/S som er fyldt 55 år, eller der over, optages
som medlemmer.
Fra 1. januar 2004 vil det yderligere være et krav, at man skal være ansat i PDL A/S, og at
man skal have været ansat de seneste 5 år for at kunne blive medlem.
Et medlems efterladte har mulighed for at fortsætte medlemskabet.
Indmeldelse sker til formanden eller kassereren.
Der kan i enkelte tilfælde, ved personlig ansøgning, gives dispensation for ovennævnte. En
eventuel dispensation skal altid være en bestyrelsesbeslutning.

§ 4.
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.
Valget til bestyrelsen gælder for en 2-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand, kasserer og sekretær.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer sekretær og menigt medlem vælges i ulige år. De andre
bestyrelsesmedlemmer næstformand og kasserer vælges i lige år.

Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Revisor og suppleanter vælges for en 2-årig periode.
Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder 2 gange årligt (maj og september).
§ 5.
Regnskabet går fra 1. juli til 30. juni
Det reviderede regnskab fremlægges på klubbens årlige ordinære generalforsamling.
§ 6.
Kontingentet, der fastsættes af generalforsamlingen, indbetales af medlemmerne til den første
i hver måned.
Kontingent skal indbetales på foreningens konto nr.
§ 7.
Ordinær generalforsamling afholdes i 3. kvartal, og indkaldes ved brev til medlemmerne med
mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl. jfr. §4
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begæring herom.
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal, blandt de fremmødte,
uden hensyn til deltagerantal.
Til vedtagelse af ændringer i klubbens vedtægter kræves, at forslaget opnår mindst 2/3 af
de fremmødte stemmer.
Ophævelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling og mindst 2/3 af de
afgivne stemmer på generalforsamlingen.

Vedtages ophævelsen skal generalforsamlingen afgøre, hvad der skal ske med klubbens
eventuelle formue.
§ 9.
I forbindelse med medlemmers runde fødselsdage, sølvbryllup, guldbryllup,
diamantbryllup, krondiamantbryllup, jubilæum samt dødsfald o.s.v. giver klubben
en opmærksomhed til et beløb på ca. kr. 200,00

Vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling den 24. april 2003.
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Vedtægtsændringer på Generalforsamlingen den 22. april 2004.
§4
afsnit 4
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (sekretær og menigt medlem) vælges i ulige år. De
andre bestyrelsesmedlemmer (næstformand og kasserer) vælges i lige år.
Afsnit 6
Revisor og suppleanter vælges for en 2-årig periode.
§4
Kontingent skal indbetales på foreningens konto nr.
§ 6 første afsnit september ændres til ”november”.
§6
Nyt afsnit
Kontingent skal indbetales på foreningens konto nr.
§ 7 efter i erstattes ”marts måned” med ”2. kvartal”.
Vedtægtsændringer på Generalforsamlingen den 08. april 2008.
§ 3 tilføjelse
Der kan i enkelte tilfælde, ved personlig ansøgning, gives dispensation for ovennævnte. En
eventuel dispensation skal altid være en bestyrelsesbeslutning.
§ 4 Stk. 8 udgår
Klubben skal samarbejde med PDL A/S personaleforening på områder, hvor der er fælles
interesser.
Tillæg til vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 05/09-2012

§ 9. I forbindelse med medlemmers runde fødselsdage, sølvbryllup, guldbryllup,
diamantbryllup, krondiamantbryllup, jubilæum samt dødsfald o.s.v. giver klubben en
opmærksomhed til et beløb på ca. kr. 200,00

