
Vedtægter for ”Club XL”   

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Taulov 19950422, med tilføjelse af  

§ 1.2  på  generalforsamlingen 19980613,tilføjelse af §3.2. på generalforsamlingen 20030524 og ændringer 

til § 3.1, 3.2 og 3.3 på generalforsamlingen 20120428 

 

§ 1.1  

Foreningens navn er ”Club XL” 

§ 1.2  

Club XLs regnskabsår er kalenderåret 

 

§ 2 

Formålet er primært socialt samvær, men også at skabe et netværk for erhvervsaktive medlemmer, arrangere 

virksomhedsbesøg, initiere etablering af ERFA-grupper og andre relevante aktiviteter. 

 

§ 3.1 

Optages kan: Tidligere ansatte i: Paul Lehmann, LEMAN, ACA, CCSL, FRAGTA, Impex, Koed & 

Andersen, og datter- eller søsterselskaber heraf.  

§ 3.2 

Endvidere kan optages medarbejdere i Dansk Autotransport, ICO og SGS, forudsat ansættelse er sket inden 

udgangen af 1974. 

§ 3.3 

Det er bestyrelsens ansvar at godkende ansøgere efter de til enhver tid gældende vedtægter. 

 

§ 4 

Der afholdes ordinær generalforsamling, fortrinsvis i perioden 1. april til 31. maj, og så vidt muligt på skift 

øst og vest for Storebælt. 

Indkaldelse med dagsorden jfr. § 6 skal ske  med mindst 2 måneders varsel skriftligt til alle medlemmer. 

Bestyrelsen kan, f.eks. i forbindelse med den årlige generalforsamling , udnævne æresmedlemmer, dog højst 

1 om året. 

 

§ 5  

Bestyrelsen består af: 

Formand, der vælges i ulige år 

Næstformand, der vælges i lige år 

Kasserer, der vælges i ulige år 

Sekretær, der vælges i lige år 

Samt mindst 1 suppleant, der vælges hvert år. 

Endvidere vælges 2 revisorer, 1 i lige og 1 i ulige år, samt en revisor-suppleant, der vælges hvert år. 

 

§ 6 

Dagsorden til generalforsamlingen skal bestå af  mindst følgende punkter: 

1) Valg af dirigent 

2) Bestyrelsens beretning 

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og evt. budget, herunder forslag til og vedtagelse af 

kontingent 

4) Valg af bestyrelse, jvf § 5 

5) Forslag til afholdelse af næste års generalforsamling 

6) Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. 

7) Eventuelt. 

 

§ 7 

Foreningens evt. ophør kan besluttes enten på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, eller ved en 

urafstemning blandt medlemmerne, hvor der samtidig tages stilling til anvendelse af foreningens midler. 

 

Signeret 20120609 

XL13 Niels Larsen, formand og XL04 Jørgen S. Christiansen, dirigent. 

 

Note: På generalforsamlingen i 1999 blev det vedtaget, at medlemmer, der er i kontingentrestance ikke er 

valg- eller stemmeberettigede. 


