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Vedtægter for Senior Gruppen  
§ 1  Senior Gruppen er en interessegruppe inden for DF, oprettet i henhold til 
vedtægternes § 19. 
 
§ 2  Som medlemmer kan optages medlemmer af DF, der er fyldt 60 år. Der er 
ingen øvre aldersgrænse. Indmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet. 
 
§ 3  Gruppens formål er følgende: 
- At bevare og udvikle det skrivende talent i forfatterkarrierens modne år. Der 
lægges vægt på, at netop den modne alders livserfaringer gør det muligt at udvikle 
tanker og beskrivelser, som ikke var muligt i de yngre år ( f. eks. erindringsstof). 
Dette tilstræbes ved: 
 
§ 4 - At mødes i DF og fortælle om egne eller andres manuskripter, debattere 
emner/temaer, høre oplæg af litterær værdi af et seniormedlem eller en indbudt 
foredragsholder. 
- At afholde sociale og kulturelle aktiviteter, f. eks. ekskursioner, teaterture o. lgn. 
under hensyntagen til medlemmernes interesser og økonomi. 
- At inspirere og støtte hinanden til et aktivt og indholdsrigt seniorliv.  
 
§  5  Medlemmerne betaler et kontingent, der vedtages på årsmødet. 
Medlemmerne kan vælges til tillidsposter og har stemmeret på årsmødet. 
 
§  6  Årsmødet er øverste myndighed. Det afholdes hvert år før Dansk 
Forfatterforenings generalforsamling. Indkaldelsen sendes ud pr post med en 
måneds varsel.  
 
§  7  Årsmødets dagsorden har følgende faste punkter: 

1. valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 
3. Regnskab og budget 
4. Valg til bestyrelsen.  
Der er 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne       
vælges for to år ad gangen., suppleanterne for 1 år.  
5. Indkomne forslag skal fremsættes 4 uger før generalforsamlingen. 

6. Eventuelt. 
      Forslag, der bliver fremsat under evt., kan ikke besluttes. 
      Der kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde af bestyrelsen eller af 1/3 
      af Senior Gruppens medlemmer. Indkaldelsen sker pr brev 14 dage før. 
 
§ 8  Vedtægtsændringer kan vedtages på årsmødet med kvalificeret flertal 

 på 2/3 af de fremmødte, hvis antallet af fremmødte er mindst 12. 
 
§ 9  Opløsning af Senior Gruppen kan ske på årsmødet med et kvalificeret flertal . 

 på 2/3 af de fremmødte, hvis antallet af fremmødte er mindst 12. 
 Hvis medlemstallet falder til under 10, er gruppen de facto opløst efter DFs    
 vedtægter. Evt. formue overgår til foreningen. 
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