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§ 1. Foreningens navn er Skiveegnens Lærerforenings Pensionistklub, kreds 143. 
Foreningens hjemsted er Skive kommune. 
  

§ 2. Foreningens formål er: 
1. at fastholde kontakten mellem pensionerede kolleger gennem sociale og 

kulturelle arrangementer 
        2.  i samarbejde med Skiveegnens Lærerforening og lokale/regionale 
 kongresdelegerede fra fraktion 4 at varetage pensionisternes interesser  i 
 Danmarks Lærerforening.  
  

§ 3. Som medlemmer kan optages: 
 1. medlemmer af Danmarks Lærerforening kreds 143 fraktion 4. 
 2. medlemmers ægtefælle/samlever, såfremt denne ikke kan opnå medlemskab  
  jf. pkt. 1, men uden stemmeret  
  

§ 4. Foreningen modtager økonomisk og organisatorisk støtte fra Skiveegnens Lærerforening. 
 

§ 5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i jan. kvartal. 
Indkaldelse ved mail til medlemmerne og på hjemmesiden senest 3 uger før. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til 
formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Den endelige dagsorden offentliggøres på hjemmesiden og på kredskontoret. 
  

§ 6. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde: 
  Valg af dirigent. 
  Bestyrelsens beretning. 
  Fremlæggelse af regnskab. 
  Indkomne forslag. 
  Fastlæggelse af kontingent. 
  Valg til bestyrelse. 
  Valg af bestyrelsessuppleant. 
  Valg af revisor og revisorsuppleant. 
  Eventuelt. 
  

§ 7. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, der vælges  
for 2 år. 
Ligeledes vælges 1 suppleant for 1 år. 
I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. 
En revisor vælges for en toårig periode og en suppleant for en etårig periode. 
Skriftlig afstemning skal foretages, hvis ét medlem ønsker dette. 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
  

Formanden repræsenterer foreningen i Pensionistforum i kredssamarbejdet i Midtvest. 
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§ 8.  Regnskabsåret følger kalenderåret. 
  

§ 9. Vedtægtsændringer skal ske på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3  
af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. 
  

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne eller 
bestyrelsen ønsker det. 
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel med angivelse af 
dagsorden. 
  

§ 11. Ophævelse af foreningen kan kun ske efter to på hinanden følgende generalforsamlinger 
med mindst 14 dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede 
stemmer for. 
  
Foreningens midler tilfalder Skiveegnens Lærerforening.  
  

  
 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 19. januar 2010. 
  

 
 

 

Vedtægtsændringer: 
1. Ved generalforsamling 23. januar 2012 godkendte generalforsamlingen en ændring  

af §5, som betyder, at generalforsamlingen ikke skal annonceres i Folkeskolen.  
 

2. Ved generalforsamling 27. januar 2014 godkendte generalforsamlingen en ændring  
af §3 stk.1  
 Fra: medlemmer af Danmarks Lærerforening kreds 143 fraktion 4 og 7. 
 Til: medlemmer af Danmarks Lærerforening kreds 143 fraktion 4. 
  

3. Ved generalforsamlingen 27. januar 2020 godkendte generalforsamlingen en ændring af §5 
 Fra: Indkaldelse ved brev til medlemmerne og på hjemmesiden……….. 
 Til: Indkaldelse ved mail til medlemmerne og på hjemmesiden ………... 
  
 

 


