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FORMÅL 
§ 1


Lånekassens formål er at formidle attraktive og let tilgængelige kontantlån til medlemmerne.


MEDLEMMER M.V. 
§ 2


Ethvert medlem af Danske Artilleriforening er automatisk medlem af Lånekassen.

Der opkræves ikke kontingent for medlemsskab i Lånekassen. 


BESTYRELSE M.V. 
§ 3


Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og en kasserer. Hertil kommer en suppleant til 
bestyrelsen.

Lånekassen tegnes af formanden og kassereren.


§ 4


Revisionen varetages af to revisorer uden for bestyrelsen. Hertil kommer en revisorsuppleant.


§ 5


Bestyrelse, revisorer og suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling for tre år ad 
gangen. Genvalg kan finde sted.


LÅN 
§ 6


Lånepolitikken skal tilsikre, at formuen principielt følger løn- og prisudviklingen i samfundet. 
Lånetilbudene skal have en karakter, der placerer dem i grænselandet mellem pengeinstitutterne 
og det private lånemarked.


§ 7


Der må maksimalt udlånes 2/3 af formuen. Det største lånebeløb er 40.000,- kr., og længste 
løbetid er fire år. De aktuelle lånetilbud skal løbende tilpasses situationen på lånemarkedet. 

Hovedstol, antal ydelser, månedlig ydelse, samlet tilbagebetaling m.m. offentliggøres på Danske 
Artilleriforenings hjemmeside og relevante sociale medier. 


§ 8


Optagelse af lån sker ved henvendelse til kassereren, der foretager en kreditvurdering og 
fremlægger sin anbefaling til bestyrelsens afgørelse. For alle lån udfærdiges der et lånedokument.

Nyt lån kan først bevilges, når evt. eksisterende lån er afviklet.


§ 9


Såfremt låntager ikke opfylder sine forpligtelser, afskediges uden pension, afgår ved døden eller 
medlemsskabet ophører, forfalder restgælden til betaling. I særlige tilfælde kan bestyrelsen 
eftergive restgælden.
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GENERALFORSAMLINGER 
§ 10


Ordinær generalforsamling afholdes som udgangspunkt i 2. kvartal med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab.

4. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.

5. Indkomne forslag.

6. Eventuelt.


§ 11


Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst ti 
medlemmer skriftligt anmoder herom.


§ 12


Enhver generalforsamlings indkaldelse med tilhørende dagsorden og evt. forslag til afgørelse skal 
ske med mindst to ugers varsel på Danske Artilleriforenings hjemmeside samt relevante sociale 
medier. I modsat fald er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig.


§ 13


Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er dirigentens stemme afgørende.

Ved lovændringer og opløsning gælder særlige regler for afgørelser jf. nedenfor.


LOVÆNDRINGER 
§ 14


Lovændringer kan kun afgøres på en generalforsamling, og indkaldelsen skal indeholde den fulde 
ordlyd af ændringsforslagene.

Vedtagelse af lovændringer kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og mindst 
2/3 af de fremmødte stemmer for. 


§ 15


Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men der i øvrigt er flertal for de foreslåede 
lovændringer blandt de fremmødte medlemmer, indvarsles til ekstraordinær generalforsamling 
tidligst en måned senere. Ved denne generalforsamling kræves 2/3 af de fremmødte medlemmers 
stemmer, for at ændringerne kan vedtages.


OPLØSNING 
§ 16


Opløsning af Lånekassen kan kun afgøres på en generalforsamling og følger bestemmelserne for 
lovændringer. 

Ved beslutning om evt. opløsning af Lånekassen skal der samtidig tages stilling til formuens 
videre anvendelse. Formuen skal da principielt tilfalde et artilleristisk formål, og kan aldrig 
overdrages til staten.


Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 16/9 2020.
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