
                        
                            
                                                         Vedtægter 
                                                               for 
                                               FLS-Pensionistforening 
 
                                                                § 1 
      Navn 
                            
                            Foreningens navn er FLS-PENSIONISTFORENING 
 
                                                               § 2 
    Formål 
 
                            Foreningens formål er at samle FLS-pensionister minimum 
                            en gang om måneden fra 1. oktober til 1. april i den hensigt 
                            at bevare kontakten mellem pensionisterne indbyrdes og 
                            mellem FLS og pensionisterne. 
                            Foreningen er kun oplysende, underholdende og kontakt- 
                            formidlende. 
                            Møderne finder sted i månederne: 
                            Oktober, november, december, januar, februar og marts 
                            og afholdes normalt den anden torsdag i måneden i 
                            FLS–kantine E.              ( Ret til ændringer forbeholdes). 
 
       § 3 
                   Optagelse 
 
                            Alle tidligere i FLS (global) ansatte – samt enker og 
                            enkemænd efter disse kan optages som medlemmer. 
 
      § 4 
                                                         Bestyrelse 
 
         Generalforsamlingen (jf. pkt. 6) vælger blandt medlemmerne 
                            en bestyrelse på 5. Bestyrelsen består af: 
                            Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, kasserer og sekretær. 
                            Desuden vælges 2 suppleanter. Endvidere vælges en revisor 
                            og en revisorsuppleant. 
                            Formand samt et bestyrelsesmedlem er på valg i lige årstal. 
                            Kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal. 
                            Bestyrelsesmedlemmer er således altid (som minimum) 
                            valgt for en 2-årig periode. 
                            Suppleanter og revisor vælges for et år ad gangen. 
                            Til alle ovennævnte poster kan genvalg finde sted. 
                            Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden incl. 
                            afrapportering. 
 



 
                                                                   § 5 
     Kontingent 
 
                            Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. 
                            (Betaling ved det første årlige møde i oktober eller ved  
                             første fremmøde) 
 
               § 6 
                                                      Generalforsamling 
 
                            Generalforsamlingen, der er øverste myndighed, afholdes 
                             i forbindelse med mødet i februar, og er beslutningsdygtig 
                            uanset, hvor mange medlemmer, der er mødt. 
                            Denne vedtægtsbestemmelse er at betragte som lovlig 
                            indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling. 
                            Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af 
                            forsamlingen. 
                            Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor 
                            i foreningen. 
                            For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende 
                            dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Fastsættelse af det årlige kontingent 
5. Evt. forslag fra bestyrelsen (herunder vedtægtsændringer) 
6. Evt. forslag fra medlemmerne (gerne anmeldt 1 uge før) 
7. Valg (i h.t. § 4) af medlemmer til bestyrelse, suppleanter 

og revision 
8. Eventuelt 
Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen, og dette  
skal bl. a. indeholde en beskrivelse af de vedtagne beslut- 
ninger, som har betydning for foreningens virke. 
 
           § 7 
                                  Regnskab 
 
Kassereren aflægger hvert år på generalforsamlingen det 
reviderede regnskab. 
 
           § 8 
                                 Opløsning 
 
Til opløsning af foreningen kræves, at mindst ¾ af forenin- 
gens medlemmer på en ordinær generalforsamling eller 
ved almindeligt stemmeflertal på en påfølgende  
ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. 



I tilfælde af opløsning skal foreningens midler 
anvendes til sociale formål efter aftale med 
FLS’s ledelse/HR. 
                  --------------------------------------- 
Vedtægterne er revideret og vedtaget ved den ordinære 
generalforsamling i februar 2007. 
 
   


