
VEDTÆGTER FOR SENIORKLUB RAMBØLL DANMARK AARHUS 
 

 

§ 1 Tilknytning, navn og hjemsted 

 

Klubben er tilknyttet Rambøll Danmark Aarhus og hedder ”Seniorklub Rambøll Danmark 

Aarhus” med hjemsted på Rambøll Danmark Aarhus' hovedadresse. 

 

 

§ 2 Formål 

 

Klubbens formål er  

 

- at fastholde tilknytningen mellem Rambøll Danmark Aarhus og efterlønsmodtagere og 

pensionister (i det følgende kaldet pensionister) 

- at fungere som forum for pensionister og nuværende medarbejdere i Rambøll Danmark 

Aarhus 

- at arrangere fælles arrangementer og gennemføre sociale aktiviteter, hvor også 

ægtefæller kan deltage. 

 

 

§ 3 Medlemskab 

 

Som medlem kan optages: 

 

- Medarbejdere, som er fyldt 57 år, samt tidligere medarbejdere, som har arbejdet 10 

år eller mere i Rambøll Danmark Aarhus, dvs. fra alle Rambøll Danmarks afdelinger i 

Aarhus, samt tilknyttede lokalkontorer. 

-  

Endvidere kan optages medarbejdere, som er fyldt 57 år, samt tidligere 

medarbejdere, som har arbejdet 10 år eller mere fra andre Rambøll-selskaber, som 

har arbejdssted i Aarhus (p.t. Rambøll Management, Rambøll Tele, Rambøll Bane, 

Rambøll Energi) 

- Efterladt ægtefælle/samlever efter et medlem kan fortsætte deres   

ægtefælles/samlevers medlemskab. 

 

Henvendelse om optagelse sker til klubbens bestyrelse. 

 

Ophør af medlemskab sker ved skriftlig meddelelse til klubbens bestyrelse. 

 

Overgang fra medarbejder til pensionist meddeles af medlemmet skriftligt til klubbens 

bestyrelse. 

 

 

§ 4 Klubbens drift og kontingent 

 

Klubben drives af medlemmerne. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. 

Kontingent erlægges ved indmeldelse og derefter ved kalenderårets start inden udgangen af 

januar. Herudover støttes driften med et årligt tilskud fra Rambøll Danmark. 



 

Firmaet stiller møde- og kontorfaciliteter til rådighed. 

 

For deltagelse i visse arrangementer må der undertiden betales særskilt vederlag. 

 

§ 5 Aktiviteter m.v. 

 

Pensionister får tilsendt årsberetning, Viden Om og tilsvarende publikationer. 

 

Pensionister har adgang til Rambøll’s årlige generalforsamling. 

 

Klubben har sin egen hjemmeside. 

 

Pensionister kan bevare medlemskab eller melde sig ind i virksomhedens andre klubber og 

foreninger. 

 

Der arrangeres foredrag, udflugter, byggepladsbesøg, sociale arrangementer og lignende for 

medlemmerne. Firmaets ledelse deltager mindst én gang om året i et af klubbens møder, hvor 

der orienteres om firmaet og hvor der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål. 

 

Et medlems ægtefælle/samlever kan inviteres til at deltage i arrangementer. 

 

 

§ 6 Generalforsamling 

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling 

indvarsles skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Generalforsamlingen skal afholdes senest i april 

måned. 

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

3 uger før. 

 

Mødeberettigede på en generalforsamling er foreningens medlemmer. 

 

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle beslutninger vedtages 

ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Hvert medlem har én 

stemme. Man kan stemme ved fuldmagt, dog således, at fuldmagt kun kan gives til et andet 

medlem. Hvert fremmødt medlem kan højst medbringe tre fuldmagter. Fuldmagt kan dog ikke 

benyttes i tilfælde af afstemning om vedtægtsændringer, jfr. § 10, og afstemning om 

opløsning af foreningen, jfr. § 11. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelse eller 25 % af medlemmerne 

skriftligt begærer det, med angivelse af dagsorden. Indvarsling og afstemning som ved den 

ordinære generalforsamling. 

 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent  
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse  
3. Orientering om kommende aktiviteter  
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse  
5. Indkomne forslag  
6. Fastsættelse af kontingent  
7. Valg af bestyrelse  
8. Valg af suppleanter  



9. Valg af revisor  
10. Eventuelt, herunder forslag fra medlemmerne.  

 

 

 

§ 7 Bestyrelsen 

 

Klubben ledes af en bestyrelse på fire til seks medlemmer. 

 

Bestyrelse, suppleanter samt revisor vælges på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, 

næstformand, kasserer og sekretær samt bestyrelsesmedlemmer. 

 

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. Hvert andet år er henholdsvis 2 (3) og 2 (3) 

bestyrelsesmedlemmer på valg, første gang 2014, hvor 2 er på valg. Genvalg kan finde sted. 

 

Obs. På generalforsamling i 2016 blev valg ændret så 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg 

hvert år. 

 

Valgperiode for suppleanter er 1 år. Genvalg kan finde sted. 

Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder suppleanten. 

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når 3 

bestyrelsesmedlemmer kræver det. 

 

 

§ 8 Tegning og hæftelse 

 

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og eet bestyrelsesmedlem. Der 

påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser. 

 

 

§ 9 Regnskabsår 

 

Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

 

§ 10 Vedtægter og vedtægtsændringer 

 

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på 

generalforsamlingen. 

 

 

§ 11 Opløsning af foreningen 

 

Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på en 

generalforsamling. Ved opløsning tilfalder foreningens eventuelle værdier Rambøll Danmark. 

 

Vedtaget på Generalforsamlingen den 16. marts 2012. 

Mindre justering § 7 på Generalforsamling i 2016 

 

Ændrede bestemmelser for medlemskab §3 på generalforsamling 3. april 2018 


