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Vinklubbens vedtægter 
§ 1. Foreningens navn er:  

Siemens Vinklub 
Borupvang 9 
2750 Ballerup  
 

§ 2 Foreningens formål:  

At skabe interesse blandt klubbens medlemmer for viden om druen og dens videre forarbejdning til vine, 
samt fra tid til anden at lave arrangementer om aktuelle spirituosa, gennem foredrag, smagning m.m. 
 

§ 3 Hvem kan blive medlem?  

3.1: Som medlemmer kan optages alle medarbejdere i Siemens A/S. 
Som personligt medlem optages desuden medarbejdere fra selskaber, hvor Siemens ejer 
mindst 50 % af aktierne  
Enhver, der er ansat i Siemens A/S eller i et andet Siemens selskab, der deler adresse med 
Siemens A/S (herefter kaldes Siemens gruppen), kan blive medlem. For ansatte udenfor 
Siemens A/S er det en yderligere betingelse for medlemskab, at der ydes bidrag til 
foreningen på samme vilkår som Siemens A/S. 
Medarbejdere pensioneret fra ovennævnte selskaber optages ligeledes som medlemmer. 
 

3.2: Personer som har deres daglige arbejde på en Siemens adresse og som indstilles 
af 2 eksisterende medlemmer, kan ligeledes optages som personligt medlem i vinklubben. 
Et medlem En medarbejder/pensionist kan indmelde én ledsager som ledsagende medlem i 
klubben. 
 

§ 4 Kontingent  

Medlemmer og ledsagende medlemmer betaler medlemskontingent 
Siemens A/S yder et firmatilskud til klubben for medarbejdere og pensionister fra Siemens A/S. 
 
Personlige medlemmer betaler et kontingent svarende til medlemskontingent + firmatilskud, eller søger 
om firmatilskud i det selskab, hvori de er ansat. 
 
Kontingentet fastsættes for henholdsvis medlemmer og ledsagende medlemmer af generalforsamlingen 
for ét år ad gangen.  
Udover kontingentet vil der blive opkrævet et gebyr pr. deltager ved hvert vinarrangement. 
 

§ 5 Udmeldelse  

Udmeldelse kan efter 3 måneders medlemskab ske med 1 måneds varsel.  
Medlemsretten fortabes ved fratrædelse fra Siemens gruppen, fra Siemens jf. 3.1, dog ikke hvis dette 
sker på grund af pension eller efterløn. 
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§ 6 Bestyrelsen  

Bestyrelsen består af min.  5, maks. 7 medlemmer, der er ulønnede. Bestyrelsen vælges for 2 år ad 
gangen. På lige årstal er formanden samt 1-2 bestyrelsesmedlemmer på valg. På ulige årstal er 
kassereren og 2-3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
Der kan vælges indtil 2 suppleanter til bestyrelsen.  
Endvidere vælges hvert år en revisor.  
Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsens medlemmer vælges blandt medarbejdere/pensionister i de i § 3.1 nævnte selskaber. 
Formand og kasserer vælges, hvis det er muligt, blandt ansatte i Siemens A/S gruppen, dog skal den 
ene altid vælges blandt ansatte i Siemens A/S gruppen 
 

§ 7 Bestyrelsesmøde  

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.  
Indkaldelsen foretages af formanden med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 
medlemmer er til stede.  
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over det ved bestyrelsesmøderne passerede 
føres et referat, som udsendes til bestyrelsen og godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.  

 

§ 8 Ordinær generalforsamling 

 
1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest den 15. november. Indkaldelse til 

denne skal ske med 3 ugers varsel. 
 
Revideret regnskab for det afsluttede år samt budget for indeværende år, fremsendes til 
medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal være fremkommet til medlemmerne 
senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 

2. Medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen 

 

§ 9 Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:  

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab for det foregående år, til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af planer for indeværende og evt. kommende år. 
6. Fremlæggelse af budget for det indeværende år, herunder fastlæggelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelse og revisor 
8. Eventuelt  
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§ 10 Beslutninger på generalforsamlingen 
 

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afgivelse af stemme kan 
ske ved fuldmagt. Ønsker mindst én tredjedel af de fremmødte skriftlig afstemning, skal 
generalforsamlingen følge kravet. 

 

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling 
 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst én 
tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom. Indkaldelse skal ske med 14 dages 
varsel. Begærer medlemmerne ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal den afholdes senest 4 
uger efter begæringen er fremsat. 
 

§ 12 Foreningens regnskabsår og tegningsregler. 
 

Foreningens regnskabsår løber fra 01.10. til 30.09. første gang fra 18.02.1988 til 30.09.1988. 
Foreningens midler indsættes på konto i et pengeinstitut.  
 
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege foreningens tegningsberettigede 
 

Foreningens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt: 

a. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne gruppen i økonomiske 
anliggender; og  
b. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens 
konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt til at indgå aftaler herom. 
 

§ 13 Opløsning af foreningen 
 

Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling, der indvarsles med dette formål for 
øje. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være repræsenteret, og to tredjedele heraf stemme for 
opløsning af foreningen. Vedtages opløsningen, bestemmer generalforsamlingen, hvordan der skal 
disponeres over foreningens kapitalmidler.  
 
 
 
Ovennævnte vedtægter er godkendt ved den stiftende generalforsamling den 18.02.1988, ændret ved 
generalforsamling den 2.11.1999, senest ændret ved generalforsamling den 08.11.2007. Senest ændret 
ved generalforsamling den 28.10.2009. Senest ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 
27.04.2010. Ændret ved generalforsamling 25.10.2016. Ændret ved generalforsamling 30.10.2018. 
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Ballerup den.  15.11.2019 
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Formand: Stig Bisgaard    Kasserer: Christian Engberg 
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Susanne Romny Jørgensen    Birgit Holm 
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Palle Stage      Lars Eggertsen  
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