
 

Side 1 

Foreningsvedtægt 

Foreningens navn, formål og hjemsted  

§1 

Foreningens navn er Faaborg-Midtfyn Lokalradio (herefter benævnt Foreningen). 

§2 

Foreningens formål er at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. 
Dette skal ske på de til enhver tid gældende vilkår og betingelser i Bekendtgørelse nr. 1460 af 
2. december 2016 om ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed, som foreningens virke er 
underlagt. 

§3 

Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Medlemmer  

§4 

Forudsætningen for optagelse som medlem er at man kan tilslutte sig foreningens formål. 

§5 

Indmeldelse sker ved at kontakte foreningen via medlemsformular på foreningens 
hjemmeside. 

§6 

Indmeldelse kan nægtes, hvis særlige grunde taler herfor, og hvis 2/3 af bestyrelsens 
medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen 
prøves ved førstkommende generalforsamling. 

§7 

Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til foreningen jf. hjemmesiden. 

Medlemmers rettigheder og pligter  

§8 

Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og 
adfærdskodeks. 

§9 

Medlemmerne har ret til at deltage ved generalforsamling og kandidere til bestyrelsen. 
Medlemmer kan endvidere medvirke til at producere programmer i kategorien ”public access” 
under vilkår, som fastsættes af den valgte bestyrelse.  



 

Side 2 

Bestyrelsen  

§10 

Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift. 

§11 

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.  
Genvalg er mulig.  

§12 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

§13 

Det påhviler bestyrelsen at konstituere sig efter generalforsamling med formand, 
næstformand og kasserer.  

§14 

Medlemmerne har ikke adgang til bestyrelsesmøderne. 

Ordinær generalforsamling  

§15 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

§16 

Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal. 

§17 

Indkaldelse skal ske via mail til medlemmerne med 14 dages varsel. 

§18 

Ethvert medlem er mødeberettiget på generalforsamlingen. 

§19 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med minimum følgende punkter:  

1) Valg af dirigent  

2) Bestyrelsens beretning 

3) Regnskabsaflæggelse 

4) Godkendelse af budget 

5) Indkomne forslag 

6) Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter 

7) Valg af revisor 

8) Eventuelt 



 

Side 3 

§20 

Alle medlemmer er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én 
stemme. 

§21 

Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt. Ingen kan som fuldmægtig på 
generalforsamlingen repræsentere mere end eet medlem. 

§22 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.  

§23 

Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal 
indsende deres forslag mindst 5 dage inden generalforsamlingen til formanden.  

Ekstraordinær generalforsamling  

§24 

Såfremt mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling. 

§25 

Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. 
Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse. 

§26 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes ligesom den ordinære generalforsamling. 

Regnskab og formue 

§27 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret fra 1. januar til 31. december. 

§28 

Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte 
udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog eller regnskabsprogram. 

§29 

Før den ordinære generalforsamling skal foreningens revisor have revideret regnskabet. 
Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. 

§30 

Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det.  



 

Side 4 

§31 

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. 

Tegning og hæftelse  

§32 

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 
formanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 

§33 

Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede 
forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.  

Stridigheder  

§34 

Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder. 

§35 

Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved mediation. 

Eksklusion  

§36 

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger, som er vedtaget 
af generalforsamlingen, eller som på anden måde handler til skade for foreningen, kan af 
bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme 
for eksklusionen. 

§37 

Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige 
beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion, 
står den ved magt. 

Vedtægtsændringer  

§38 

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med 
minimum 2/3 af de afgivne stemmer. 



 

Side 5 

Opløsning  

§39 

Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de 
fremmødte medlemmer stemmer for opløsning. 

§40 

Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der 
ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende 
generalforsamling, og under henvisning til vilkår og betingelser i Bekendtgørelse nr. 1460 af 2. 
december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, som foreningens virke er 
underlagt. 
 
 
Disse vedtægter er godkendt på stiftende generalforsamling d. 27. februar 2017. 
 
 


