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§ 1 Klubbens hjemsted er Hillerød Politigård eller formandens 

bopæl. 

§ 2 Formål 

Klubben er en partipolitisk uafhængig lokalforening af pensionister, med 

tidligere ansættelse i Dansk Politi. 

Klubben har til formål: 

a) – at opretholde og fremme godt kammeratskab ved afholdelse af 

møder, selskabelige sammenkomster og andre aktiviteter for med-

lemmerne samt fjernelse af eventuelle ensomhedsfølelser 

b) – at varetage medlemmernes faglige og sociale interesser på lokal 

plan 

c) – at søge samarbejde med andre lokalforeninger/klubber og even-

tuelt med andre stedlige pensionistforeninger. 

§ 3 Medlemmer 

Som medlem kan optages enhver, der har været tjenestegørende i Hille-

rød Politikreds, samt disses ægtefæller, samlevere, enker og enkemænd. 

Endvidere kan optages pensionister, der er afgået fra andre af politiets 

tjenestesteder og har bopæl i Hillerød Politikreds. 

Tjenestegørende personale, der er fyldt 55 år, kan tillige optages som 

medlemmer. 

§ 4 Optagelse af medlemmer 

Det påhviler bestyrelsen i samarbejde med Hillerød Politiforening at tilskri-

ve alle der pensioneres med tilbud om optagelse som medlemmer i klub-

ben. 

I øvrigt kan anmodning om medlemskab til enhver tid ske ved henvendel-

se til et medlem af bestyrelsen. 

Ved indmeldelsen betales et års kontingent. 

Har et medlem ikke betalt kontingent efter at have været rykket og inden 

den efterfølgende generalforsamling, udmeldes medlemmet af klubben. 

Udmeldte medlemmer har intet krav på klubbens midler. 



 

 

§ 5 Kontingent 

 Kontingentet  fastsættes hvert år ved den ordinære generalforsamling. 

Kontingent betales for 1 år ad gangen direkte til klubbens kasserer eller 

på anden af bestyrelsen fastsat måde. 

§ 6 Valg 

Klubben ledes af en ved generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående 

af: 

 1 formand 

 1 næstformand 

 1 kasserer 

 1 sekretær 

- der vælges særskilt og i nævnte rækkefølge. 

Endvidere vælges: 

 

 2 bestyrelsessuppleanter 

 1 revisor, som ikke samtidig kan være medlem af bestyrelsen 

 1 revisorsuppleant 

Formanden, sekretæren, 1 bestyrelsessuppleant og revisoren afgår på lige 

år. 

Næstformanden, kassereren, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant 

afgår på ulige år. 

 

Valgene gælder for 2 år. 

  

En repræsentant for Hillerød Lokalpolitiforening kan deltage ved klubbens 

generalforsamling og i bestyrelsesmøder, men er ikke tillagt stemmeret. 

Valgene sker ved håndsoprækning. Såfremt der bringes flere kandidater i 

forslag, kan der foretages skriftlig afstemning. 

§ 7 Ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts 

måned og skal varsles med mindst 14 dage ved udsendelse af dagsorden. 



På generalforsamlingen vælges en dirigent, der leder forhandlingerne efter 

den udsendte dagsorden. 

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. 

Generalforsamlingens beslutninger er gyldige uanset det fremmødte antal 

medlemmer. 

Til lovændringer kræves 2/3 majoritet, i øvrigt kun almindelig stemmefler-

tal. 

Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren fremlægger regnskabet 

4. Indkomne forslag 

5. Valg 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 

være formanden i hænde senest 8 dage forinden generalforsamlingens af-

holdelse. 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anled-

ning dertil, eller når mindst ¼ af klubbens medlemmer indsender skriftlig 

begæring herom til formanden, med angivelse af, hvad der ønskes be-

handlet. 

Generalforsamlingen skal afholdes senest 30 dage efter begæringen er 

kommet formanden i hænde. 

Indkaldelsen, som skal indeholde anledningen, skal varsles med mindst 8 

dage. 

§ 9 Bestyrelsen 

Formanden leder i forening med den øvrige bestyrelse klubbens anliggen-

der og påser at vedtægten overholdes. 

Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, så ofte denne eller de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. 



Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 2 bestyrelsesmed-

lemmer er tilstede. 

Klubben tegnes af bestyrelsen. 

Kassereren fører klubbens regnskab og modtager kontingent samt ajour-

holder fortegnelse over klubbens medlemmer. 

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. 

Det påhviler kassereren at indkalde revisoren til revision af regnskabet 

umiddelbart før den ordinære generalforsamling. 

Revisoren kan til enhver tid foretage uanmeldt kasseeftersyn og efterse 

klubbens regnskab. 

§ 10 Opløsning 

Klubben kan ikke opløses, så længe ¼ af dens medlemmer gør fordring på 

dens bestående. 

I tilfælde af klubbens opløsning, skal der på en ekstraordinær generalfor-

samling tages bestemmelse herom, ligesom der skal træffes bestemmelse 

om anvendelse af klubbens midler. 

Vedtægten er vedtaget på klubbens generalforsamling den 11. april 2013 

på Hillerød Politigård, og erstatter loven vedtaget på den stiftende gene-

ralforsamling den 3. april 2003. 


