
Vedtaget på generalforsamling i Sektionen for Pensionister og Efterlønsmodtagere i 

Socialpædagogerne Lillebælt den 28. feb. 2013. 

 

Efterfølgende godkendt på møde i Kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Lillebælt i 

foråret 2013. 

 

 

Vedtægter for Seniorsektionen, Socialpædagogerne Lillebælt 

§ 1 Navn og hjemsted 

Sektionen for Pensionister og Efterlønsmodtagere (herefter kaldet Seniorsektionen) i 

Socialpædagogerne Lillebælt er en del af Socialpædagogerne Lillebælt. 

 

Stk. 2. Seniorsektionens vedtægter er underlagt vedtægterne for Socialpædagogernes 

Landsforbund samt dennes landsdækkende Sektion for Pensionister og 

Efterlønsmodtagere. 

 

Stk. 3. Seniorsektionens hjemsted er Socialpædagogerne Lillebælt, Danmarksgade 16, 

5000 Odense C. 

§ 2 Formål 

Seniorsektionens formål er at samarbejde med den lokale kreds med henblik på at udøve 

indflydelse på senior-, pensions- og anden ældrepolitik. De lokale organiseringer for 

pensionister og efterlønsmodtagere har ligeledes til opgave at yde medlemspleje i forhold 

til de pensionerede medlemmer og efterlønsmodtagere og arrangere aktiviteter af 

kulturelt, fagligt og socialt tilsnit. 

 

Stk. 2. Seniorsektionens formål udøves ved gennem de demokratiske organer at øve 

indflydelse på egen fremtid i såvel organisation som i samfundet. 

 

Stk. 3. Seniorsektionen må i alle tilfælde, hvor den tager spørgsmål op, handle i 

overensstemmelse med SL’s vedtægter og Socialpædagogerne Lillebælts bestemmelser. 

§ 3 Medlemmer 

Medlemmer af Seniorsektionen er alle medlemmer af SL, der er efterlønsmodtagere eller 

pensionerede, og som har ønsket overførsel til sektionen for pensionister og 

efterlønsmodtagere. 

 

Stk. 2. Medlemmer af Seniorsektionen er alle medlemmer af SL, der er fyldt 60 år. 

§ 4 LO Faglige Seniorer 

Sektionen er tilknyttet LO Faglige Seniorer i Socialpædagogerne Lillebælts geografiske 

dækningsområde. 

§ 5 Økonomi 

Seniorsektionens aktiviteter finansieres af midler afsat på Socialpædagogerne Lillebælts 

budget. 

 



Stk. 2. Der kan forekomme brugerbetaling til visse arrangementer efter 

Sektionsbestyrelsens bestemmelser. 

 

Stk. 3. Kritisk revision foretages af den på Socialpædagogerne Lillebælts 

generalforsamling valgte kritiske revisor. 

§ 6. Generalforsamling 

Seniorsektionens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Sektions general-

forsamlingen indkaldes via elektroniske medier og socialpædagogen (fagbladet). 

over for sektionens medlemmer med angivelse af tidspunkt, sted og dagsorden mindst 

tre uger før generalforsamlingens afholdelse. 

 

Stk. 3. Ethvert medlem af Seniorsektionen i Socialpædagogerne Lillebælt er 

adgangsberettiget og stemmeberettiget. 

 

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, forudsat 

generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. 

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på Seniorsektionens ordinære generalforsamling, 

skal være modtaget på kredskontoret senest 10 dage før generalforsamlingens 

afholdelse. Forslag sendes til Socialpædagogerne Lillebælts kredskontor, att.: 

Seniorsektionsbestyrelsen. 

 

Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 

dagsordenspunkter: 

1. Formalia. 

2. Beretning. 

3. Indkomne forslag. 

4. Fremtidigt arbejde. 

5. Fastsættelse af Seniorsektionsbestyrelsens størrelse. 

6. Valg 

a. Formand. 

b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. 

7. Eventuelt 

 

 

Stk. 7. Alle beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer jf. § 9, træffes ved almindeligt 

stemmeflertal. 

 

Stk. 8. Personvalg foretages ved skriftlig afstemning. 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med en uges varsel, såfremt der 

foreligger en motiveret dagsorden fra 1/3 af Seniorsektionens medlemmer eller såfremt 

et flertal af seniorsektionsbestyrelsen fremsætter motiveret ønske herom. 



§ 8. Seniorsektionens bestyrelse 

Seniorsektionsbestyrelsen er seniorsektionens øverste myndighed mellem 

seniorsektionens årlige generalforsamling og består af 5 medlemmer. 

 

Stk. 2. Seniorsektionsbestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år (4 medlemmer). 

 

Stk. 3. Seniorsektionsformanden vælges i ulige år for en 2-årig periode. 

 

Stk. 4. Halvdelen af de øvrige seniorsektionsbestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år (2 

medlemmer), den anden halvdel vælges i lige år (2 medlemmer). 

 

Stk. 5. Suppleanter til seniorsektionsbestyrelsen vælges for en 1-årig periode. 

 

Stk. 6. Seniorsektionsbestyrelsen konstituerer sig selv efter bestyrelsens nyvalg med 

næstformand og eventuelle udvalgsmedlemmer.  

 

Stk. 7. Alle medlemmer af Seniorsektionsbestyrelsen har én stemme ved afstemninger i 

bestyrelsen. 

 

Stk. 8. En repræsentant fra kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Lillebælt indkaldes 

til seniorsektionens bestyrelsesmøder. 

 

Stk. 9. Seniorsektionsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

§ 9. Vedtægtsændringer 

Vedtægterne og efterfølgende vedtægtsændringer besluttes af Seniorsektionens 

generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 

 

Stk. 2. Seniorsektionens vedtægter skal godkendes af kredsbestyrelsen for 

Socialpædagogerne Lillebælt for at opnå gyldighed. 

 

Stk. 3. Seniorsektionens vedtægter må ikke stride mod SL’s vedtægter eller vedtægterne 

for SL’s landsdækkende sektion for pensionister og efterlønsmodtagere. 

 

 

 

 

 

 


