
Nordea Pensionistforening Vedtægter

§ 1: Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Nordea Pensionistforening. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2: Formål
Formålet er, at samle Nordeas pensionister og gennem sociale, oplysende og kulturelle arrangementer
at gøre det muligt at fastholde en positiv forbindelse mellem Nordea koncernen og dens tidligere
ansatte.

§ 3: Medlemmer
Et medlem betragtes som pensionist, når det er fratrådt
- med alders- eller invalidepension fra en pensionsordning med Nordea
- med en fratrædelsesaftaie (jobbortfald eller aftalt fratrædelse) efter du er fyldt 55 år
- for at gå på efterløn mv. efter du er fyldt 60 år.

I alle ovenstående situationer gælder, at du skal have en anciennitet på mindst 12 års ansættelse i
NORDEAKONCERNENfor at kunne blive godkendt.

Dit medlemskab vil altid bortfalde, hvis du bliver ansat i en konkurrerende virksomhed.

§ 4: Organisation
Nordea Pensionistforening organiserer sig med en bestyrelse og regionale afdelinger med hver sin
arbejdsgruppe:

Navn Forkortet navn

• Bornholm Bornholm

• Fyn Fyn

• Jylland Nord Jylland Nord

• Jylland Syd Jylland Syd

• Jylland Vest Jylland Vest

• Jylland øst Jylland øst

• København Filialer KBHFIL

• København Hovedkontor KBHHK

• Sjælland Midt og øst SJMØ

• Sjælland Nord SJN

• Sjælland Vest og Syd SJVS

• Aarhus Aarhus

Ved indmeldelse vælges hvilken region, man ønsker at blive tilknyttet. Omvalg er muligt, gældende fra
det kommende kalenderår.



§ 5: Indmeldelse
Indmeldelse i foreningen skal foregå via hjemmesiden www.nordeapens.dkjindmeldelse.
Ved indmeldelse skal følgende oplyses: navn, fødselsdag, e-mail, telefonnummer, adresse samt hvilken
region, man ønsker at blive tilknyttet.

§ 6: Økonomi og kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det kommende år.
Kontingentet skal hvert år indbetales senest den 20. januar på foreningens konto, med angivelse af
afsendernavn og region imodtagerfeltet.

Udover kontingent betaler de enkelte medlemmer for deltagelse i relevante arrangementer.
Til supplement af foreningens økonomi yder Nordea, efter nærmere aftale, et årligt tilskud pr. medlem.

§ 7: Kommunikation
Kommunikation til medlemmerne sker via hjemmesiden www.nordeapens.dk eller via rnail.

§ 8: Ledelse og tegningsregler
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Den daglige ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer. Nordea kan herudover udpege en
kommitteret, der deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de generalforsamlingsvalgte.
Bestyrelsen samarbejder med de regionale arbejdsgrupper.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Til den daglige drift er formanden og
kassereren bemyndiget til, hver for sig, at disponere over foreningens midler.
Arbejdsgruppernes formænd og kasserere bemyndiges til, hver for sig, at disponere over midlerne på
arbejdsgruppens konto.

§ 9: Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Indkaldelse sker på
www.nordeapens.dkjgeneralforsamlinger og via mail, senest med tre ugers varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger
før afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller af 20 medlemmer
med tre ugers varsel, ledsaget af en dagsorden.

§ 9: stk. 2 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling, der ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent,
skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kommende års kontingent
4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt

http://www.nordeapens.dkjindmeldelse.
http://www.nordeapens.dk
http://www.nordeapens.dkjgeneralforsamlinger


§ 9: stk. 3 Bestyrelse
Pensionistforeningens ledelse varetages af bestyrelsen, der er på fem medlemmer, alle valgt på
den ordinære generalforsamling.
Valget gælder for to år, dog således, at der hvert lige år er to af bestyrelsens medlemmer på valg
og der hvert ulige år er tre af bestyrelsens medlemmer på valg.
Bestyrelsen består af en formand, kasserer, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, umiddelbart efter generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges herudover to suppleanter for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, indtræder en af de på
generalforsamlingen valgte suppleanter.

§ 9: stk. 4 Afstemning
Pågeneralforsamlingen har hvert tilstedeværende medlem en stemme. Der kan afgives stemme ved
fuldmagt, fra ikke tilstedeværende medlemmer. Fuldmagten skal være afleveret til bestyrelsen inden
generalforsamlingens start.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Til beslutning om ændring af
vedtægter eller foreningens ophør kræves dog, at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Dirigenten leder forhandlingerne og eventuelle afstemninger. Der føres protokol over
generalforsamlingens forløb, som underskrives af dirigenten og formanden. Efter underskrivelsen
lægges protokollen på www.nordeapens.dk/generalforsamlinger.

§ 10: Regnskab
Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for dens kasse.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet, der skal omfatte drift og status, underskrives af formand, kasserer og revisor. Det
reviderede regnskab skal fremlægges til gennemsyn for medlemmerne på
www.nordeapens.dk/generalforsamlinger senest en uge før den ordinære generalforsamling.

§ 11: Revision
Revisionen foretages af revisor.

§ 12 Ophør
Beslutning om ophør af foreningen kan kun træffes af en ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af
ophør træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af foreningens formue.

Vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2019.

Bent Nordestgaard, Dirigent

http://www.nordeapens.dk/generalforsamlinger.
http://www.nordeapens.dk/generalforsamlinger

