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Vedtægter Forsvarets Civil-Etats Pensionistgruppe  

under  

Centralforeningen for Stampersonel. 

 

§ 1. 

   Med 1. januar 2015 som skæringsdato etableres en fælles organisation 
mellem Forsvarets Civil-Etat (FCE) og Centralforeningen af Stampersonel 
(CS) med CS som den fortsættende og FCE som den ophørende forening.  
   Forsvarets Civil-Etats pensionistgruppes (FCEP) medlemmer overføres til 
CS med henblik på at videreføre FCEP formålsarbejde i det nye regi.  

 
§ 2. 

 
   FCEP optager civile medlemmer af CS, der er afskediget med pension fra 
Centralorganisation 10`s (CO 10) aftale-og forhandlingsområde, samt 
ægtefæller/samlever efter afdøde medlemmer. 
   Indmeldelse sker gennem CS sekretariat.  
   FCEP generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne 
æresmedlemmer af FCEP. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og kan 
efter bestyrelsens beslutning deltage i møder og arrangementer.  
 

§ 3. 
 

   Pensionistgruppens formål er  

        • gennem CS at vejlede medlemmerne om pension, og indgå i et 
           konstruktivt samarbejde med CS pensionistgruppe om fælles 
           arrangementer,  

        • at varetage det kammeratlige og kollegiale samvær mellem 
         medlemmerne, 

        • at bevare kontakt til ægtefæller/samlevere efter afdøde  
           medlemmer.  
 
 

§ 4. 
 
   Pensionistgruppens vedtægter skal være i overensstemmelse med  
CS vedtægter og skal godkendes af CS hovedbestyrelse.  
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§ 5. 
 
   Regnskabsåret er kalenderåret.  
 

§ 6. 
 
   Pensionistgruppen ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og en 
forretningsfører, samt tre regionsledere, der sammen med tre 
regionssuppleanter indstilles af regionerne og vælges af medlemmerne på 
generalforsamlingen.  
   De tre regioner er:  

        • Region Nord, Midt og Nordjylland.  

        • Region Syd, Fyn og Sønderjylland.  

        • Region Øst, Sjælland og alt øst for Storebælt.  
   De tre regionsledere og suppleanter skal så vidt muligt have bopæl i 
regionsområdet.  
   Der vælges en bilagskontrollant og en suppleant.  
   Hvis der i valgperioden opstår mangel på valgte medlemmer, besætter 
bestyrelsen den ledige post indtil førstkommende generalforsamling.  
   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  
 

§ 7. 
 

   Generalforsamlingen er pensionistgruppens øverste myndighed og 
afholdes i marts/april i lige år.  
   Generalforsamlingen skal indkaldes senest 1 måned før gennem CS blad, 
samt udsendes på mail.  
   Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden.  
        1. Valg af dirigent  
        2. Formandens beretning  
        3. Aflæggelse af revideret regnskab  
        4. Indkomne forslag  
        5. Valg af  

a. Formand  
b. Forretningsfører  
c. 3 regionsledere  
d. 3 suppleanter  
e. Bilagskontrollant  
f. Suppleant for bilagskontrollant 

        6. Eventuelt  
   Generalforsamlingen består af FCEP medlemmer og evt. gæster.  
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§ 8. 

 
   Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før datoen for 
generalforsamlingen. En rettidigt indvarslet generalforsamling, er altid 
beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.  
   Afstemninger og valg afgøres ved almindelig stemmeflertal.  
   Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
   Skriftlig afstemning eller afstemning ved navneopråb skal finde sted, hvis 
mindst 5 medlemmer eller dirigenten stiller krav herom.  
   Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Referatet godkendes af 
formand og dirigent.  
   Senest 8 uger efter mødets afholdelse udsendes referatet på mail, og kan 
tilsendes ved henvendelse til forretningsfører.  
 

§ 9. 
 
   FCEP betaler samme kontingent som CS pensionister.  
   Reguleringen finder sted hvert år den 1. januar.  
   Der afsættes kontingentandel til CS efter aftale.  
   FCEP fremsender revideret og godkendt regnskab til CS.  
   Udover kontingentandele aftales det med CS hvilke ydelser,  
  medlemsfordele med videre der til en hver tid er gældende for FCEP 
  medlemmer.  
 

§ 10. 
 
   De enkelte regioner afholder medlemsmøder og sammenkomster indenfor 
regionen, og får stillet midler til rådighed til administration med videre fastsat 
af bestyrelsen.  
 

§ 11. 
 
   Formanden deltager i de møder i CS, som afdelingsformændene deltager i, 
men uden stemmeret, samt relevante seminarer, som berører FCEP.    
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§ 12. 

   Formand og forretningsfører deltager på CS kongresser som observatører.     
   Endvidere mødes formand for FCEP med CS efter aftale.  
 

§ 13. 
 
   Pensionistgruppen afholder udgifter til afholdelse af egne 
bestyrelsesmøder, samt yder tilskud til drift af regionsaktiviteter.  
 

§ 14. 
 
   Ophævelse af pensionistgruppen kan, kun finde sted efter vedtagelse af 
pensionistgruppens bestyrelse og CS`s hovedbestyrelse. Eventuelle midler 
og effekter overgår til CS.  
 

§ 15. 
 
   Hvor intet andet er anført, gælder love og vedtægter for CS. 
 
 
 
 

-oo0oo- 
Således vedtaget på generalforsamlingen  

den 16. marts 2016 
Foreningen er stiftet 23. februar 1984 


