
Vedtægt for regionale seniorgrupper 
i LVU-Seniorer 

 

Vedtægt for ”LVU-Seniorer i Uddannelsesforbundet Region Midt” 

 
§ 1. Seniorgruppens navn er: LVU-Seniorer i Region Midtjylland. Seniorgruppen er en del af LVU-

Seniorernes landssammenslutning, som igen er en del af Uddannelsesforbundet med hjemsted i 

København 

 

 

§ 2. Seniorgruppen består af de medlemmer, der i henhold til LVU-Seniorers vedtægter bor eller 

har arbejdet inden for seniorgruppens geografiske område. (Medlemmer kan vælge at blive 

overført til en anden seniorgruppe). 

 

 

§ 3. Seniorgruppens opgave er at varetage samtlige medlemmers interesser i forhold til 

seniorpolitik og kollegiale aktiviteter inden for seniorgruppens geografiske område. 

    

   Stk. 2 Seniorgruppen er i sit virke underlagt bestemmelserne i LVU-Seniorers vedtægter samt 

   beslutninger truffet af kongressen, repræsentantskabet, hovedbestyrelsen og Seniorgruppens 

   bestyrelse i Uddannelsesforbundet samt af LVU-Seniorers bestyrelse. 

 

 

§ 4. Seniorgruppens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling 

afholdes hvert år i perioden 1. februar til 31. marts. 

 

   Stk. 2 Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle medlemmer af Seniorgruppen. 

   Stemmeafgivning ved skriftlig fuldmagt kan ikke finde sted. 

 

   Stk. 3 Indkaldelse af ordinær generalforsamling bekendtgøres på forbundets hjemmeside med 

   mindst 3 ugers varsel. 

 

   Stk. 4 Bekendtgørelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden, der mindst skal indeholde følgende 

   punkter. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af formand 

6. Valg af kasserer 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleanter 

9. Valg af kritisk revisor 

10. Eventuelt 

 

§ 5. Generalforsamlingen afvikles efter den dagsorden, generalforsamlingen fastsætter, jf. § 4. stk. 



4. 

 

   Stk. 2. Det enkelte medlem kan forlange en sag behandlet af generalforsamlingen, når forslag 

   herom indsendes, så det er bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen og sagen 

   alene vedrører Seniorgruppens område. 

 

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Seniorgruppens bestyrelse eller af    

mindst 1/5 af seniorgruppens medlemmer med skriftlig angivelse af, hvilke sager der ønskes 

behandlet. 

 

   Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af Seniorgruppens bestyrelse senest 3 uger 

   efter begæringens modtagelse. Indkaldelsen sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med 

   mindst 3 ugers varsel. 

 

Stk. 5. Over generalforsamlingen udfærdiges et beslutningsreferat, der underskrives af referent og    

dirigent. Referat og godkendt regnskab fremsendes til LVU-Seniorers landssammenslutning         

senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. 

 

 

§ 6. Mellem generalforsamlingerne ledes Seniorgruppen af en bestyrelse bestående af formanden, 

kassereren og 1 - 3 øvrige medlemmer. 

 

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen efter reglerne i Uddannelsesforbundets 

vedtægter. 

 

Stk. 3. Der vælges mindst 2 suppleanter for de af generalforsamlingen valgte 

bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt. 

 

Stk. 4. Valg af formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter sker ved 

særskilte valg hvert år. 

 

 

§ 7. Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt efter generalforsamlingen med næstformand og 

sekretær. 

 

   Stk. 2. På bestyrelsens møder kan træffes beslutninger i alle sager, der er opført på dagsordenen 

   for det pågældende møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens 

   medlemmer er til stede ved mødets begyndelse. 

 

 

§ 8. Mellem bestyrelsens møder ledes Seniorgruppen af formanden. 

 

   Stk. 2. Ved formandens forfald fungerer næstformanden i alle formandens funktioner. 

 

   Stk. 3. Fratræder formanden i sin valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig på det efterfølgende 

   bestyrelsesmøde. 

 



Stk. 4. Fratræder både formand og kasserer i valgperioden, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær 

generalforsamling med valg af formand og kasserer. Valgperioden for formand og kasserer er    

indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil den ekstraordinære generalforsamling 

konstituerer bestyrelsen af sin midte en formand og kasserer. 

 

 

§9. Til orientering om og drøftelse af vigtige spørgsmål kan Seniorgruppens bestyrelse indkalde til 

medlemsmøder. 

 

 

§10. LVU-Seniorers bestyrelse kan træffe beslutning om finansiering af Seniorgruppens 

virksomhed. 

 

Stk.2.Seniorgruppens regnskabsår er kalenderåret. Af regnskabet skal fremgå indtægter, udgifter      

passiver og aktiver. Udbetaling af skattepligtige ydelser anmeldes til Uddannelsesforbundets      

sekretariat der forestår indberetning heraf til SKAT. Den kritiske revisor påser, at der er bilag for     

regnskabets posteringer, og at der er udvist god regnskabsskik. Revisoren af giver erklæring       

herom til generalforsamlingen 

 

 

§11. Forslag til ændring af nærværende vedtægt kan vedtages af generalforsamlingen. 

 

   Stk.2.Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægten kræves, at mindst 3/5 af de afgivne 

   stemmer er for forslaget 

 

 

§12.Forslag om nedlæggelse af seniorgruppen følger bestemmelserne for vedtægtsændringer jf. 

§11. 

 

Stk.2.Ved nedlæggelse af seniorgruppen indsættes uforbrugte midler på en spærret konto i  

LVUSeniorer, indtil Landssammenslutningens bestyrelse har taget stilling til, hvordan midlerne 

skal anvendes til styrkelse af det regionale og lokale arbejde inden for den nedlagte Seniorgruppes 

   geografiske område. 

 

 

§.13.Denne vedtægt træder i kraft straks efter vedtagelsen, idet vedtægternes endelige gyldighed 

er betinget af LVU-Seniorers bestyrelses godkendelse. 

 

 

 

Således vedtaget på Seniorgruppens generalforsamling: 

 

D. 2. september 2021 

 

 

Marenlise Facius.        Erling Bach.        Lars Lyremark  

sign.  sign  sign 


