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Lånekassen for Artilleriofficerer 
oprettet 1870. 

§ 1 

Lånekassens navn er Lånekassen for Artilleriofficerer. 

§ 2 

Lånekassens formål er at udrede lån til medlemmerne mod en billig rente. 

§ 3 

Som medlemmer i Lånekassen for Artilleriofficerer kan optages alle medlemmer i Artille-
riofficersforeningen. 

§ 4 

Medlemskontingentet er kr. 10,00 årligt. Kontingentet opkræves i forbindelse med udbeta-
ling af lånet. 

§ 5 

Lånene bevilges af bestyrelsen. 
§ 6 

Bestyrelsen er ansvarlig for, at lånepolitikken tilrettelægges således, at Lånekassens formue 
følger den almindelige løn- og prisudvikling. 

§ 7 

Bestyrelsen fastsætter for hvert kalenderår bestemmelser for lånerenten, afdragstid og stør-
ste lånebeløb gældende for nye lån. Der kan kun bevilges lån mod tilbagebetaling af løbende 
lån. 

§ 8 

Lånet tilsendes låntageren via bank-check. Der kvitteres ikke for lånet, idet indløsning af 
krydset check, er tilstrækkelig dokumentation for Lånekassen og for låntageren. 

§ 9 

Låntageren indbetaler månedligt det i lånebetingelserne fastsatte beløb på Lånekassens kon-
to. 

§ 10 

Afskediges låntageren uden pension, afgår han ved døden, opfylder han ikke sine forpligtel-
ser, eller bringes medlemsforholdet af andre årsager til ophør, er restgælden forfalden til 
skadesløs betaling. Dog kan bestyrelsen træffe beslutning om eftergivelse af restgælden, 
hvor særlige forhold taler derfor. 



§ 11 

Lånekassens regnskabsperiode er 1 kalenderår. Regnskaber for det foregående kalenderår 
forelægges på den ordinære generalforsamling. 

§ 12 

Lånekassens bestyrelse består af en formand, en næstformand og en kasserer. Lånekassens 
kan forpligtes ved underskrift af kassereren alene. 

§ 13 

Til bestyrelsen vælges 1 suppleant for formanden og 1 suppleant for de øvrige bestyrelses-
medlemmer. 

§ 14 

Til revision vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

§ 15 

Bestyrelse, revisor og suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling. Alle valg er 
for 3 år. Genvalg kan finde sted.  

§ 16 

Ordinær generalforsamling afholdes årligt, så vidt muligt i april måned. Indvarsling, der skal 
indeholde dagsorden, sker med mindst 2 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling 
indvarsles på samme måde. Indvarsling kan ske ved bekendtgørelse i Dansk Artilleritids-
skrift eller ved udsendelse af meddelelser til medlemmerne. 

§ 17 

Ændringer i lovene kan kun komme til afgørelse på en generalforsamling og da kun, såfremt 
lovændringen i sin fulde ordlyd er bekendtgjort for medlemmerne senest ved generalforsam-
lingens indvarsling. Til vedtagelse af lovændringer kræves, af 2/3 af medlemmerne stemmer 
for ændringerne. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men er der i øvrigt flertal 
for de foreslåede ændringer, indvarsles til ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan 
afholdes 1 måned senere. Ved denne generalforsamling, der - uanset de mødendes antal - 
altid er beslutningsdygtig - kræves 2/3 af de mødendes stemmer, for at ændringerne kan 
vedtages. 

§ 18 

Af Lånekassens midler afholdes administrationsudgifter. Den del af Lånekassens 
midler, der ikke er udlånt, skal være indsat på Lånekassens konto. Alle ind- og 
udbetalinger sker over kontoen.  

§ 19 

Kassereren modtager hvert år i december honorar for det forløbne kalenderår. Ho-
noraret fastsættes af bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorerne 
er ulønnede. 

§ 20 

Det står medlemmerne frit for at ophæve kassen og at give dens midler til et hvil-
ket som helst formål med undtagelse af en overdragelse til statskassen. Lånekassen 
kan kun ophæves ved beslutning på en generalforsamling, der er indkaldt udtryk-
keligt i den anledning og under iagttagelse af den i § 17 beskrevne procedure. 

§ 21 
Disse love træder i kraft den 2 juni 2014 
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