
 

Vedtægter for Politiveteranerne:                                                                

§ 1: Foreningens navn og hjemsted: 

Foreningens navn er Politiveteranerne 
Foreningens hjemsted er den kommune, hvor formanden bor. 
Foreningen hjemmeside er: politiveteranerne.dk 

§ 2: Foreningens formål: 

Formålet med Politiveteranerne er, 

• at få kontakt med og støtte/hjælpe så mange politifolk som muligt, som har oplevet psykisk 
eller fysisk pres/skade i forbindelse med udførelse af tjenesten som polititjenestemand såvel 
indenlands som udenlands,  

• at støtte/hjælpe de samme polititjenestemænds pårørende 

• samt at oplyse/informere/forestå foredrag e.c. om det at blive presset fysisk/psykisk – ud fra 
egne erfaringer 

• ved udflugter, ture, arrangementer e.c. at udbygge det sociale netværk for ramte 
polititjenestemænd og deres familier 

§ 3: Tegning af foreningen: 

Foreningen tegnes af formanden eller kassereren i forening med et bestyrelses medlem. 

§ 4: Samarbejdspartnere: 

Foreningen samarbejder med relevante samarbejdspartnere. 



§ 5: Aktivt medlemskab: 

Som aktivt medlem kan optages enhver polititjenestemand, nuværende eller tidligere, der 
fremsætter begæring herom. Udelukket fra medlemskab er enhver der modarbejder 
Politiveteranerne's formål. Afgørelse vedrørende medlemskab træffes af bestyrelsen. Medlemmet 
kan få sagen prøvet ved førstkommende generalforsamling. 

§ 6: Pårørende: 

Som pårørende kan optages enhver, der er i nær relation til et aktivt medlem, og som fremsætter 
begæring herom. Pårørende betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret, er ikke valgbare og vil 
ikke modtage evt. foreningsblad. Udelukket fra medlemskab er enhver der modarbejder 
Politiveteranerne's formål, afgørelse vedrørende medlemskab træffes af bestyrelsen. Medlemmet 
kan få sagen prøvet ved førstkommende generalforsamling. 

§ 7: Støttemedlemmer: 

Som støttemedlemmer kan optages enhver, der fremsætter begæring herom. 
Støttemedlemmer betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret, er ikke valgbare og vil ikke 
modtage evt. foreningsblad. Udelukket fra medlemskab er enhver der modarbejder 
Politiveteranerne's formål, afgørelse vedrørende medlemskab træffes af bestyrelsen. 

§ 8: Kontingent: 

Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 
Kontingentet betales forud for et kalenderår ad gangen. Kontingentet opkræves af 
Politiveteranerne. 
Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører 
fortabelse af medlemskab og tillidsposter. 
Medlemskab kan generhverves ved fornyet indbetaling (inkl. evt. restance), men tillidsposter 
generhverves ikke automatisk. 

§ 9: Udmeldelse: 

Udmeldelse af foreningen, skal ske skriftligt til foreningens kasserer. Ved udmeldelse kan der ikke 
gøres økonomisk krav i foreningens aktiver, og kontingent tilbagebetales ikke. 



§ 10: Bestyrelse: 

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer (formand, næstformand, kasserer, sekretær og 
bestyrelsesmedlem), der vælges på den ordinære generalforsamling. 
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, formand og sekretær vælges i lige år og 
næstformand, kassereren og bestyrelsesmedlem i ulige år. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når formanden eller næstformand og mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Bestyrelsen kan indkalde/ansætte ad-hoc assistance. 

§ 11: Ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 01. marts, og skal indkaldes med 
mindst 14 dages varsel - Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt og være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Stemmeberettigede og valgbare er alle foreningens medlemmer, som har betalt kontingent på 
dagen for afholdelse af generalforsamling. Støttemedlemmer er ikke valgbare og har ikke 
stemmeret. 
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. Skriftlig afstemning finder sted, når dette begæres. 
Der kan stemmes ved fuldmagt. Kun medlemmer, som deltager i generalforsamlingen, kan afgive 
stemmer. Hvert medlem, som deltager i generalforsamlingen, kan møde med op til 2 fuldmagter. 
En fuldmagt skal indeholde: dato for generalforsamling, navn på den, som fuldmagten er udstedt 
til, navn på og underskrift fra den, som har udstedt fuldmagten. Fuldmagter er kun gyldige, 
såfremt den, som udsteder fuldmagten, har ikke er i restance med kontingent. 

§ 12: Dagsorden for ordinær generalforsamling. 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af 2 stemmetællere. 
3. Formandens beretning fremlægges til godkendelse. 
4. Kassererens forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
5. Fastsættelse af kontingent for kommende år. 

6. Indkomne forslag. 
7. Valg. 
8. Eventuelt. 



§ 13: Ekstraordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når 
mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er 
fremsat. Indkaldelsen skal indeholde alle relevante oplysninger om det emne der ønskes 
behandlet, og generalforsamlingen kan kun behandle dette emne. 
Indkaldelsen skal ske på samme måde som ordinær generalforsamling. 

§ 14: Regnskab. 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. December. 
De af generalforsamlingen valgte revisorer reviderer regnskabet. 
Revisionen skal være tilendebragt, således at regnskabet kan forelægges bestyrelsen på sidste 
møde inden den ordinære generalforsamling. 
Regnskabet skal forelægges revisionen senest 4 uger før afholdelse af den ordinære 
generalforsamling. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 

§ 15: Vedtægtsændringer. 

Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på foreningens generalforsamling. 

§ 16: Foreningens ophævelse: 

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske, på en til formålet indkaldt ekstraordinær 
generalforsamling. 
En sådan generalforsamling er kun beslutningsdygtig når mindst 2/3 af foreningens medlemmer 
er til stede og afgiver stemme, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af alle afgivne 
stemmer er for forslaget. 
Såfremt et sådant flertal opnås på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes til en ny 
ekstraordinær generalforsamling med samme formål, hvor beslutning kan opnås med 
ovennævnte stemme flertal, uanset hvor mange af foreningens medlemmer der er fremmødt. 
Foreningens aktiver skal ved opløsning realiseres bedst muligt, men må kun anvendes til hjælp/
støtte til syge-/tilskadekomstpensionerede politifolk. 

Vedtaget på generalforsamling: i Brande, den 10 december, 2018.


