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VEDTÆGTER 

FOR 
FALCKS VETERANKLUB nr. 8-05 FYN 

 
§ 1. NAVN OG FORMÅL. 
Klubbens navn er Falcks Veteranklub nr. 8-05 under Veteranforeningen i Falck.  
Klubbens formål er primært at samle tidligere medarbejdere, som enten på grund af alder eller 
sygdom eller overgang til efterløn er fratrådt tjenesten ved Falcks Redningskorps. 
I klubben vil man søge at bevare og udbygge det kammeratlige samvær, ligesom man vil 
bestræbe sig på at bevare kontakten til den tidligere fælles arbejdsplads for derigennem at skabe 
mulighed for fortsat orientering om både den lokale udvikling og Falck i almindelighed. 
Medlemskab af Veteranforeningen er betinget af gyldigt medlemskab af Falcks Personaleforening 
 
 
§ 2. MØDEAKTIVITET. 
Klubbens medlemmer mødes ordinært en gang hvert kvartal. 
 
 
§ 3. KONTINGENT. 
Kontingentet fastlægges på den årlige generalforsamling. 
Kontingentet anvendes til diverse omkostninger i forbindelse med klubbens arbejde, såvel indadtil 
som udadtil. 
Et nyt medlem der tilmeldes klubben i oktober kvartal, er kontingentfri frem til årsskiftet. 
 
 
§ 4. MEDLEMSSKABS OPHØR. 
Medlemskabet ophører automatisk, når der ikke er betalt kontingent. 
Det afgående medlem, eller evt. pårørende har intet krav på tilbagebetaling af klubbens midler. 
 
 
§ 5. KLUBBENS OPHØR. 
Klubben kan ophæves når 2/3 af medlemmerne med 2/3 flertal stemmer herfor på en ordinær 
generalforsamling. 
Eventuel formue kan ikke tilbagebetales, men overføres til en i forvejen bestående fond i Falcks 
Redningskorps. Bestemmelsen om hvilken træffes på den generalforsamling, hvor opløsningen 
vedtages. 
 
 
§ 6. ANBRINGELSE AF KLUBBENS MIDLER.  
Indkomne beløb indsættes på bankbog.  
Regnskabet revideres af foreningens revisor. 
 
 
§ 7. KLUBBENS LEDELSE. 
Klubbens bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et bestyrelses-
medlem 
Bestyrelsen er ulønnet. Vederlag udbetales efter godkendelse på en generalforsamling
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§ 8. GENERALFORSAMLINGEN. 
Hvert år i marts måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden. 
 
1. Valg af dirigent. 
 
2. Formandens beretning. 
 
3. Regnskabet. 
 
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år. 
 
5. Valg af bestyrelse 
Formand og sekretær vælges på lige årstal 
Kasserer vælges på ulige årstal 
2 suppleanter + revisor vælges hvert år 
1 bestyrelsesmedlem er på valg hvert år (hvoraf det ene udpeges af bestyrelsen til Næstformand) 
Genvalg kan finde sted 
Om nødvendigt kan bestyrelsen supplere sig selv, og godkendelse indhentes på førstkommende 
Generalforsamling 
Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøde,  hvis bestyrelsen finder det nødvendigt. 
 
6. Indkomne forslag til behandling. 
Forslag skal fremsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
7. Eventuelt. 
 
 
§ 9. INDKALDELSE. 
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med skriftlig indkaldelse og med 3 ugers varsel. 
 
 
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 7.12.1983 på Falck-Gården, Odense 
 
Revideret og godkendt på generalforsamlingen d.28.04.99 på Falck-Gården, Odense 
 
Revideret og godkendt på generalforsamlingen d.01.04.2003 på Falck-Gården, Odense 
 
Revideret og godkendt på generalforsamlingen d. 25.marts 2014 på Falck-gården, Odense 
 
Revideret og godkendt på generalforsamlingen d 28. Marts 2017 på Falck, Svendborg 


