Personaleforeningen

for Ældre- og Handicapforvaltningen
Aalborg Kommune

Vedtægter

Vedtaget på Stiftende generalforsamling på Aagården den 26. april 1999.
Ændret på ordinær generalforsamling 17. marts 2000, 21. marts 2003, 24. marts 2006, 14.
september 2021.

§ 1 - formål
Foreningens formål er på alle måder at styrke venskabet og sammenholdet blandt
Ældre-og Handicapforvaltningens personale.
Alle faglige spørgsmål er foreningen uvedkommen.
§ 2 – medlemmer
Som medlemmer kan optages alle ansatte, der indtil 31.12.2021 har været aflønnet i
Ældre- og Handicapforvaltningen i en sammenhængende periode på mindst tre
måneder.
Pr. 01.01.2022, kan kun medlemmer der er ansat i Senior og Omsorgs-forvaltningen i
en sammenhængende periode på mindst tre måneder optages. Et medlem, som
overgår til pension eller efterløn kan bevare sit medlemskab.
§ 3 - kontingent
Hvert medlem betaler et månedligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige
generalforsamling. Kontingentet betales bagud og trækkes i lønnen. Medlemmer på
pension eller efterløn betaler forud for resten af fratrædelsesåret ved fratrædelse.
Derefterfor et år af gangen pr. 1. januar.
§ 3a – kontingent/orlov
Medlemmer, der er på orlov, betaler ikke kontingent i orlovsperioden, men kan
deltage iforeningens arrangementer til kostpris.
§ 4 - Bestyrelsen
Bestyrelsen består af syv medlemmer. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen
for to år ad gangen og afgår på skift med fire medlemmer i lige og tre medlemmer i
ulige år. tresuppleanter vælges hvert år.
To revisorer og en revisorsuppleant vælges hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter generalforsamlingen med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Ved afstemninger i bestyrelsen tæller
formandensstemme for to stemmer i tilfælde af stemmelighed.
§ 5 - arrangementer
Bestyrelsen tilrettelægger de i årets løb påtænkte arrangementer og
administrererforeningens midler.
§ 6 - generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og
indkaldes med mindst 14 dages varsel ad samme kanaler som annoncering af
arrangementer.
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt
værebestyrelsen i hænde senest otte dage før.
På den ordinære generalforsamling aflægger formanden beretning for foreningens
virksomhed i det forløbne kalenderår, og kassereren aflægger det reviderede
regnskabmed status for det sidst forløbne kalenderår.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på forlangende af mindst 1/3 af
medlemmerne, og bestyrelsen kan i øvrigt, hvis den finder det påkrævet, indkalde
til ensådan generalforsamling.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst otte dages varsel.
§ 7 - vedtægtsændringer
Til vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer kræves en majoritet på 2/3
af defremmødte. Alle øvrige vedtagelser sker med almindelig majoritet.
§ 8 - udmeldelse
Udmeldelse af foreningen sker til et medlem af bestyrelsen og træder i kraft
medudgangen af den efterfølgende måned.

