
VEDTÆGTER 
for 

NORDSJÆLLANDS VETERANKLUB 802 
Under Falcks Personaleforening 

                                                                    

                                                                             § 1 

Navn og formål:  Klubbens navn er NORDSJÆLLANDS VETERANKLUB 802 under Falcks Personaleforening. 

                            Klubbens formål er primært at samle tidligere medarbejdere, som enten                  
                            på grund af alder, sygdom eller overgang til efterløn er fratrådt tjenesten 
                            ved Falcks Redningskorps. 

                            I klubben vil man søge at bevare og udbygge det kammeratlige samvær, 
                            at bestræbe sig på at bevare kontakten til den tidligere fælles arbejds- 
                            plads, for derigennem at skabe mulighed for forsat orientering om den 
                            lokale udvikling og Falcks Redningskorps i almindelighed. 

                                                                     § 2 

Mødeaktivitet:     Klubbens medlemmer mødes en gang i kvartalet. 

                                                                     § 3 

Kontingent:         Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens 
forslag                                              
                           og betales forud senest den 1. marts for det kommende år på foreningens                      
                           bankkonto 
                           
                           Kontingentet anvendes til diverse omkostninger i forbindelse med 
                           klubbens arbejde såvel indadtil som udadtil. 

                                                                     § 4 

                                                                   stk. 1 

Medlemskab:        Medlemskabet af Veteranklubben er betinget af gyldigt medlemskab af 
                           Falcks Personaleforening. Medlemskabet ophører automatisk, når der 
                           ikke er betalt kontingent, og kan først optages igen, når skyldigt   
                           kontingent er betalt. Det afgående medlem, eller evt. pårørende, har intet 
                           krav på tilbagebetaling af klubbens midler. 

                                                                   stk. 2 

                           Enker/enkemænd efter tidligere ansatte bliver inviteret med til klubbens 
                           selskabelige sammenkomster og betaler kontingent  som klubbens øvrige 
                           medlemmer  ifølge vedtægternes § 3. 
stk. 3 
        
                           Tidligere ansatte, som opfylder gældende betingelser for at blive veteran,        

 

 



                           kan optages som lokale medlemmer uden stemmeret på generaforsam- 
                           lingen. Medlemmer betaler normalt klubkontingent, men dobbeltbeløb ved 
                           arrangementer. Evt. ledsagere erlægger almindelig betaling ligesom 
                           øvrige ledsagere. 
                           Udnævnte æresmedlemmer fritages for kontingent. 
                           Æresmedlemsskabet er personligt, og kan i givet fald, ikke overdrages 
                           til ægtefælle eller samlever. 
                  
                          
§ 5 

Klubbens ophør:   Klubbens kan ophæves ved en flertalsbeslutning på en ordinær general- 
                           forsamling. Eventuel formue kan ikke tilbagebetales, men overføres til en                         
                           i forvejen bestående fraktion i Falck Personaleforening. Bestemmelse om 
                           hvilken træffes på den generalforsamling, hvor opløsningen vedtages. 

                                                                      § 6 

Anbringelse af     Indkomne beløb indsættes på klubbens bankkonto. Kassereren har 
klubbens             fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser, 
midler:               over hvilke han fører kassebog. 

                          Regnskabet og kassebeholdning kontrolleres og revideres af de på 
                          generalforsamlingen valgte revisorer. 

                                                                      § 7 

Klubbens          Klubbens bestyrelse består af: Formand, næstformand, kasserer, 
ledelse:            sekretær og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er ulønnet. 
                       Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Formand, sekretær og bestyrelsesmedlem i  
ulige år, næstformand og kasserer i lige år.                                         

  
                                                   § 8 

General-          Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned med 
Forsamling:     følgende dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 
2.  Formandens beretning 
3.  Godkendelse af det reviderede regnskab 
4.  Fastsættelse af kontingent 
5 a. Valg/genvalg af formand 

5 b. Valg/genvalg  af næstformand 
5 c. Valg/genvalg af kasserer 
5 d. Valg/genvalg af sekretær 
5 e. Valg/genvalg af bestyrelsesmedlem 
                        6.    Forslag fra bestyrelsen 
7. Indkomne forslag fra medlemmerne 
8. Valg/genvalg af 2 revisorer 
9. Eventuelt 

                        Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før genefor- 
                        samlingen. 

                        Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

                         
                       

                                                                 § 9 



 

Indkaldelse:    Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med skriftlig indkaldelse 
                       og med 3 ugers varsel. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. januar 2017 

  

                           Darly Larsen                                       Robert Christensen 
                               Formand                                            Sekretær 

                         
                           Trevor Davison                             Ove Lykke Johansen 
                               Kasserer                                               Næstfomand 

 
                                 Orla Johansen 
                            Bestyrelsesmedlem 

 


