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Seniorforeningen ved Ingeniøruddannelserne i Sønderborg 

 
 
§ 0 Indledning 
 
Foreningen er startet med 1. generalforsamling i 1970 ved det daværende Ingeniørhøjskole Søn-
derborg Teknikum. Uddannelsesstedet er senere flyttet til Grundtvigs Alle under navnet Ingeniør-
højskole Syd, og er nu blevet en del af Syddansk Universitet på samme adresse. Disse refereres 
der til i vedtægterne under navnet ingeniørskolen. 
 
§ 1 Formål 
 

 Det er foreningens formål 
• at fremme de sociale forbindelser mellem foreningens medlemmer, Ingeniørskolen samt 

virksomheder og personer, der måtte have interesse i dens virke og udvikling.  
• medvirke ved distribution af ingeniørskolens informationsblad. 
• vedligeholde, skabe og fremme kontakter medlemmerne imellem ved invitationer til delta-

gelse i sammenkomster. 
 
§ 2 Medlemskab 
 

Enhver, der er dimitteret fra ingeniørskolen, såvel som personer, der har tilknytning til og inte-
resse i Sønderborg Teknikums virke og udvikling, kan optages som medlemmer. 
Ansøgning om optagelse må ske til foreningens formand eller kasserer. 
Ved adresseforandring må den nye adresse meddeles foreningen. 
Kontingentrestance medfører ophævelse af medlemskab. 

 
§ 3 Generalforsamling 
 
Foreningens højeste myndighed er dens generalforsamling, som afholdes årligt i 2. halvår. 
Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer samt en 
ansat ved ingeniørskolen samt en suppleant der kan deltage i bestyrelsens møder. Bestyrelsen 
vælges for en periode af 2 år og er på valg på skift. 
Derudover vælger generalforsamlingen 1 revisor og 1 suppleant.  
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel, og dens dagsorden skal mindst inde-
holde følgende punkter:  

• Valg af dirigent. 
• Formandens beretning. 
• Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 
• Valg af bestyrelse (genvalg muligt)  
• Valg af revisorer og suppleant (genvalg muligt)  
• Eventuelt.  

 
Generalforsamlingen fastlægger medlemskontingentet for det efterfølgende år. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 2/3 af bestyrelsen eller 1/10 af forenin-
gens medlemmer ønsker det. Indkaldelsesvarsel er i så tilfælde mindst 2 uger. Ekstraordinær ge-
neralforsamling skal afholdes senest 3 uger efter at lovlig begæring er tilstillet formanden. 
Hvert medlem har på generalforsamlingen een stemme, dog kan stemmeafgivelse ske ved udste-
delse af behørig fuldmagt. 
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På ordinære, og ekstraordinære generalforsamlinger gælder almindeligt stemmeflertal, dog med 
undtagelse af afstemning om foreningens opløsning og vedtægtsændringer i henhold til § 5 og 6. 
 
§ 4 Daglig ledelse 
 
Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, 
kasserer og evt. øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
Kun kassereren kan tegne foreningens midler.  
Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni det følgende år.  
Kontingent for det respektive regnskabsår opkræves til betaling senest 31. marts.  
 
§ 5 Foreningens opløsning 
 
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af alle tilstedeværende på en ordinær og en efterfølgende 
indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. 
Foreningens midler kan i så tilfælde ikke opdeles blandt dens medlemmer, men generalforsamlin-
gen afgør deres anvendelse. 
 
§ 6 Vedtægtsændringer 
 
Nærværende vedtægter kan kun ændres med 2/3 stemmeflertal på en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling, efter at behørig begrundelse for ændringen er blevet forelagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 7. december 2000 


