VEDTÆGTER
FOR

KOMITEENS RADIO
ODENSE

§. 1 Navn.
Foreningens navn er ”Komiteens Radio”.
Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

§. 2 Formål.
Foreningens formål er at servicere og underholde lyttere i alderen fra ca. 40-50 år
og opefter.
Serviceringen består bl.a. i at bringe meddelelser af interesse for denne aldersgruppe. Såsom oplysning om nye love og bestemmelser.
Meddelelser fra Odense Kommune, Ældrekomiteerne og Ældrerådet bringes vederlagsfrit.

§. 3 Medlemskab.
Foreningen er åben for alle der betaler kontingent.
Dog kan medlemskab nægtes når særlige forhold taler herfor.
Bestyrelsen skal være enige i nægtelsen.
Såfremt et medlem gennem sin optræden og virke er til skade for foreningens
arbejde og trivsel, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet, dog kan den ekskluderede appellere afgørelsen til den førstkommende generalforsamling.

§. 4 Kontingent.
Til drift af foreningens formål betales et ½ årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§. 5 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned hvert år.
Kun medlemmer har adgang og stemmeret, hvis de ikke er i restance med deres
kontingent. Det enkelte medlem har uanset antallet af medlemskaber kun en
stemme.
Gæster kan i særlige tilfælde deltage uden stemmeret.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Afstemning foretages ved
håndsoprækning, med mindre der kræves skriftlig afstemning.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med 14 dages
varsel.Indkaldelse sker ved opslag på radioens kontor, samt ved meddelelse i
radioen mindst tre gange.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest seks hverdage før.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter ønske fra et flertal af
bestyrelsen eller af mindst 150 medlemmer.
§. 6 Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent og to stemmetællere.
Godkendelse af dagsorden.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Behandling af indkomne forslag, herunder kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisor.
Eventuelt

§. 7 Regnskabsår,
Foreningens regnskabs er kalenderåret.
Regnskabet skal indeholde alle oplysninger til vurdering af foreningens økonomi.
Regnskabet skal revideres af en Statsautoriseret Registreret Revisor.

§. 8 Bestyrelse.
Bestyrelsen består af en formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, samt stationens
daglige leder. (Hvis ønskes kan bestyrelsen konstituerer sig med næstformand,
kasserer og sekretær).
Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i ulige år.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år i lige år.
Den daglige leder udpeges af bestyrelsen.
Der skal vælges en medarbejderrepræsentant.
For at være valgbar til bestyrelsen skal man have været medlem i minimum tre
år i træk.
Der vælges hvert år 2 suppleanter, disse valg er for 1 år.

§. 9 Reklamer.
Der må ikke bringes reklamer i Radioen.

§. 10 Forpligtelser.
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den
ene skal være formanden.

For foreningens gæld hæfter kun foreningens formue efter de almindelige
retsregler.

§. 11 Sendetilladelse.
Sendetilladelsen forvaltes alene af foreningen.

§. 12 Opløsning af foreningen.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed
særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves
at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer herfor.
Opnås sådant flertal ikke på en beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes
en ny generalforsamling, hvor da beslutningen kan træffes med ovennævnte
stemmeflertal uden hensyn til de fremmødtes antal.
I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuel formue overlades til Odense
Kommune til gavn for ældre og pensionister i kommunen.
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