Vedtægter for RADIO VEST’s VENNER
§1

NAVN OG HJEMSTED

1.1

Foreningens navn er RADIO VEST’s VENNER.

1.2

Foreningens hjemsted er 6990 Ulfborg, Holstebro Kommune

§2

FORMÅL

2.1

Foreningens formål er at drive alsidig ikke kommerciel radio.

§3

MEDLEMSFORHOLD

3.1

Som medlem kan optages personer, foreninger, firmaer og organisationer med flere.

3.2

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen.

3.3

Et ønske om medlemskab kan afvises af en enstemmig bestyrelse, såfremt et sådan
antages at skade foreningens interesser. Afvisningen skal være saglig og skal
begrundes.

3.4

Et medlem kan med øjeblikkeligt varsel, afvises af en enstemmig bestyrelse,
såfremt et sådan antages at skade foreningens interesser. Eksklusionen skal være
saglig og skal begrundes.

3.5

Alle medlemmer som udfører ulønnet arbejde på Radio Vest, skal have et gratis
medlemskab og dermed ret til at deltage i Radio Vest arrangementer.

§4

LEDELSE

4.1

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som fungerer som forretningsudvalg og
forestår den daglige ledelse af radioen m.v. og har samtidig det økonomiske ansvar.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode. Der vælges 1
bestyrelsesmedlem i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

4.2

Der er på generalforsamlingen direkte valg til tillidsposterne, efter følgende metode:
- lige år vælges der:
- ulige år vælges der:

Formand.
Næstformand og Kasserer

4.3

Kun i det tilfælde hvor formanden forlader posten i utide, skal der afholdes
ekstraordinær generalforsamling, i øvrige tilfælde konstituerer bestyrelsen sig selv,
hvilket er gældende indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

4.4

Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsen.
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4.5

Der kan kun vælges et bestyrelsesmedlem pr. husstand.

4.6

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for foreningens drift.
Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder. Suppleanten skal indkaldes i tilfælde af
afbud fra et bestyrelsesmedlem, med samme rettigheder til at stemme som et
bestyrelsesmedlem

4.7

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg efter behov, hvilke der direkte referer til
bestyrelsen.

4.8

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal
være formanden eller næstformanden.

§5

REVISOR

5.1

Til at revidere årsregnskabet vælges der på generalforsamlingen en revisor.

§6

HÆFTELSE

6.1

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen
personlig hæftelse.

§7

MØDER

7.1

Der afholdes minimum 1 generalforsamling om året, der skal afholdes inden udgangen
af marts måned.

7.2

Der afholdes minimum 2 bestyrelsesmøder årligt, eller når formanden anser det for
nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden er
ansvarlig for indkaldelsen til bestyrelsesmøder.

7.3

Underudvalgsmøder afholdes efter behov.

§8

REGNSKAB

8.1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen udfærdiger regnskab, som
revideres af den valgte revisor. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse
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§9

GENERALFORSAMLING

9.1
9.2

RADIO VEST’s venners højeste myndighed er generalforsamlingen.
Dagsordenen for generalforsamlingen er:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Fremlæggelse af formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Valg af medlem til bestyrelsen (lige år)
a: Formand.
Valg af medlemmer til bestyrelsen (ulige år)
a: Næstformand.
b: Kasserer
Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
Valg af revisor
Valg af 1 revisorsuppleant.
Eventuelt

9.3

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen senest 1 måned før afholdelsen, enten ved
annoncering i Radio Vest, annoncering i de lokale blade eller ved skriftlig indkaldelse af
hvert medlem.

9.4

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles
Et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

9.5

Ekstraordinær generalforsamling skal med 14 dages varsel indkaldes, hvis mindst 3
bestyrelsesmedlemmer, eller 1/3 af medlemmerne, til bestyrelsen skriftlig, og med
angivelse af dagsorden, har fremsat begæring herom, senest 4 uger efter en sådan
begæring er modtaget.

9.6

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til
en hver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer
med gyldigt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

9.7

Ingen har på generalforsamlingen mere end en stemme pr. type medlemskab.

9.8

For firma/foreningsmedlemsskab gælder dette, at disse tegnes af firma/foreningens
daglige leder, formand eller indehaver.

9.9

Der kan på generalforsamlingen ikke stemmes pr. fuldmagt.

9.10

Over det, på generalforsamlingen passerede, føres en protokol, der underskrives af
dirigenten.
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§ 10

VEDTÆGTSÆNDRINGER

10.1

Ændringer i disse vedtægter kan kun vedtages på generalforsamlingen, når der i
mødeindkaldelsen udtrykkeligt er angivet, at vedtægtsændringer vil blive behandlet, og
kun såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, og disse repræsenterer 2/3 af foreningens medlemmer. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, skal bestyrelsen
indkalde til ekstraordinært generalforsamling, der tidligst kan afholdes 6 uger efter.

10.2

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den ekstraordinære generalforsamling
kan vedtægtsændringerne så vedtages såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§ 11

FORENINGENS OPLØSNING

11.1

Foreningen kan opløses på generalforsamlingen, når der i mødeindkaldelsen udtrykkeligt er angivet, at evt. opløsning af foreningen, vil blive behandlet, og kun såfremt 2/3
af de fremmødte stemmer herfor, og disse repræsenterer 2/3 af foreningens medlemmer.
Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 6 uger efter.

11.2

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den ekstraordinære generalforsamling
kan foreningens opløsning så vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

11.3

Ved foreningens opløsning tilfalder de penge der bliver frigjort ved salg af radioens
aktiver til børne- og ungdomsarbejde. Den til enhver tid siddende bestyrelse afgør
fordelingen af midlerne.

Ovennævnte vedtægter træder i kraft ved ekstraordinære generalforsamling 29.
juni 2017, og erstatter eksisterende vedtægter fra den 22. marts 2011.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2017

____________________________________
Jan Petersen
Formand

____________________________________
Marianne Dahl
Næstformand

____________________________________
Bendt B. Nielsen
Kasserer

____________________________________
Jan Petersen
Dirigent

Side 4 af 4

