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Love for FOAs Seniorklub Odense 

 

§ 1 

Stk. 1 Klubbens navn er FOA Seniorklub, Odense afdeling. 

 

§ 2 

Stk. 1 Klubbens formål er at samle alle afdelingens pensionister, førtids-

pensionister, efterlønsmodtagere samt efterlønsmodtagere med fleksibel 

efterløn for at varetage medlemmernes interesse i samarbejde med 

afdelingen. 

 Klubmedlemskab fordrer medlemskab af FOA Odense. 

 

§ 3 

Stk. 1 Klubbens bestyrelse består af: 

 1 formand 

 1 kasserer 

 1 næstformand 

 6 bestyrelsesmedlemmer 

 2 bilagskontrollanter 

 2 bilagskontrollantsuppleanter 

 

Stk. 2 På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen fastlægger bestyrelsen 

sin forretningsorden. 

 

 

 



§ 4 

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. 

 

Stk. 2 Kassereren modtager klubbens kontingent og andre indtægter og forestår 

alle ind- og udbetalinger. 

 Kassebeholdningen må max. være på 1.000 kr. og skal gøres rentebærende i 

bank. 

 Regnskabet skal fremlægges på den ordinære generalforsamling til 

godkendelse. Regnskabet skal følge kalenderåret. 

 Der skal to underskrifter til, for at kassereren kan hæve penge. Det er 

formand og næstformand, der har prokura. 

Stk. 3 Klubbens kontingent fastsættes på generalforsamlingen og betales forud. 

 

§ 5 

Stk. 1 Generalforsamlingen afholdes hvert år i første kvartal, og er 

beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. 

 På generalforsamlingen aflægges beretning og det reviderede regnskab 

fremlægges til godkendelse. 

 

Stk. 2 Der afholdes valg i henhold til § 3. 

 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel og skal 

offentliggøres på FOA Odenses hjemmeside under ”Klub-kalender” og i FOAs 

Seniorklub Odenses program. 

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes 

skriftligt til formanden senest 14 dage før. 

 Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal. Såfremt et medlem 

forlanger skriftlig afstemning, skal dette efterkommes. 



 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og afholdes efter samme regler 

som ordinær generalforsamling, idet fristen for forslag kan nedsættes til 7 

dage. 

 

Stk. 3 På ulige år vælges: 

   1 formand 

   3 bestyrelsesmedlemmer 

   1 bilagskontrollant 

   1 bilagskontrollantsuppleant 

 På lige år vælges: 

   1 næstformand 

   1 kasserer 

   3 bestyrelsesmedlemmer 

   1 bilagskontrollant 

   1 bilagskontrollantsuppleant 

 Alle valg gælder for 2 år 

 

§ 6 

Stk. 1 Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og 

bestemmelser. 

 

§ 7 

Stk. 1 Såfremt det på en, i den anledning indkaldt, generalforsamling vedtages at 

ophæve klubben, tilfalder klubbens midler og ejendom FOA Odense afdeling. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2022 med ikrafttrædelse fra 

denne dato. 


