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Vedtægter for Orø Seniorer. 
 
 

§ 1 
Foreningens navn: 

 

Foreningens navn er Orø Seniorer og har hjemsted i Holbæk kommune. 
Foreningens adresse er formandens adresse. 

 
§ 2 

Formål: 
 

Foreningens formål er at samle medlemmerne, uanset partipolitiske eller religiøse 
standpunkter til fælles aktiviteter af oplysende, kulturel og social art. 

 
Bestyrelsen er bindeled mellem medlemmerne og Danske Seniorer, som 

foreningen skal være tilsluttet. 
 

§ 3  
Medlemskredsen: 

 

Som medlem kan optages enhver myndig person som ønsker at støtte 
foreningens arbejde og formål. 

 
Årskontingentet opkræves i begyndelsen af året og sidste rettidige dato for 

betaling af kontingent er den 1. februar. 
 

Kontingentet fastsættes for det kommende kalenderår på den ordinære 
generalforsamling. 

 
Ægtepar eller samboende kan ikke sidde i bestyrelsen samtidig. 

 
§ 4 

Generalforsamlingen: 
 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle beslutninger 

vedtages med simpel stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal. Ved 
stemmelighed bortfalder forslaget. Undtaget herfor er vedtægtsændringer, 

udmeldelse af Danske Seniorer samt opløsning jævnfør § 10.  
 

Ændring af nærværende vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling 
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med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede. 

 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal der afholdes ekstraordinær 

generalforsamling senest 14. dage efter med samme dagsorden. En sådan 
indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, 

ligesom almindelig stemmeflerhed da er afgørende.  
 

Alle afstemninger skal være skriftlige, hvis det forlanges. 

 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Disse 

vælges af generalforsamlingen for 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer 
vælges i lige år og 2 i ulige år. Bestyrelsessuppleanterne er på valg hvert år. 

Ligeledes vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant, begge er på valg hvert år. 
 

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.  
 

§ 5 
Ordinær generalforsamling: 

 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af april måned dog 

senest 10. maj med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent  

2. Valg afstemmetællere 
3. Bestyrelsens beretning 

4. Foreningens reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jævnfør § 4  
7. Valg af suppleant til bestyrelsen, jævnfør § 4 

8. Valg af revisor, jævnfør § 4 
9. Valg af revisorsuppleant, jævnfør § 4 

10. Eventuelt 
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14. dages varsel. 

Indkaldelse fremsendes til det enkelte medlem.  
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være hos 

formanden senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. 
Adgang og stemmeret har alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance.   

 

§ 6 
Ekstraordinær generalforsamling: 

 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, 
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eller når mindst 20 % af medlemmerne forlanger det og skriftligt motiverer det 

forslag, som de ønsker behandlet, og som skal være indsendt til formanden 1 
(én) måned før ekstraordinær generalforsamling ønskes afholdt. 

 
Forslagene må ikke indeholde emner, som er i strid med foreningens 

formålsparagraf (§ 2). 
 

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de 

fremmødtes antal. 
 

§ 7 
Forenings- og mødeledelse: 

 
Foreningen tegnes af formanden. Ved alle større dispositioner dog af formanden 

og kassereren i forening. 
 

Sekretæren fører referat ved alle bestyrelsesmøder. Referaterne udsendes til 
bestyrelsesmedlemmerne på mail, og hvis der ikke er indsigelser inden for 4 

dage, er de godkendt. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder 
det nødvendigt, men mindst 4 gange årligt eller når mindst 3 

bestyrelsesmedlemmer anmoder derom med angivet motivering. 
 

 

§ 8  
Kassererens beføjelser: 

 
Kassereren fører regnskabet, som følger kalenderåret.  

Foreningens midler indsættes i en anerkendt bank.  

Der kan kun hæves på foreningens bankkonto af kassereren. Formanden har ”Konto-kig”. 

Kassereren udarbejder perioderegnskab til alle bestyrelsesmøder. 

Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.  

 
Foreningen hæfter alene for sine forpligtigelser med foreningens formue. Der 

påhviler således ikke foreningens- eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig 
hæftelse. 

 
§ 9 

Eksklusionsmulighed:  
 

Dersom et medlem forsøger at undergrave sammenholdet i foreningen, kan 
bestyrelsen ekskludere vedkommende, indtil førstkomne ordinære 

generalforsamling, hvor medlemmet har ret til at fremføre sine synspunkter før 
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endelig afgørelse træffes af generalforsamlingen. Begge parter kan søge bistand 

hos kredsbestyrelsen ved tvivlsspørgsmål. 
 

§ 10 
Opløsning af foreningen: 

  
Opløsning af foreningen kan kun vedtages, såfremt der på generalforsamlingen er 

fremmødt 2/3 af medlemmerne og 2/3 af disse stemmer for opløsning af 

foreningen. Opnås et sådant flertal ikke, indkaldes der til ny ekstra ordinær 
generalforsamling, hvor foreningens opløsning kan vedtages af 2/3 af de 

fremmødte medlemmer, der samtidig bestemmer, hvorledes foreningens 
eventuelle midler skal anvendes. 

 
Disse vedtægter erstatter love for Orø Pensionistforening som vedtaget på den 

stiftende generalforsamling den 15. september 1946 med efterfølgende 
ændringer den 7. maj 1974, den 6. maj 2009, den 6. maj 2014, for Orø Seniorer 

den 9. maj 2017, den 8. maj 2018, den 7. maj 2019, 21. september 2020 samt 
den 30. april 2022. 

 
Formand   Dirigent  

 
 

 

Peter Bach Larsen  Ib Ballisager  


