
Vedtægter for Frederikshavn Lokalradio 

 

§1. Foreningens navn er Frederikshavn Lokalradio. Foreningens hjemsted er Frederikshavn 

kommune. 

 

§2. Foreningens formål er at drive en bred ikkekommerciel lokalradio for Frederikshavn og 

omegn med public access adgang. Radioen skal fremme den demokratiske debat og være 

åben for det lokale kultur-, musik- og foreningsliv samt borgere med noget på hjerte.  

 

§3. Medlemskab af foreningen kan opnås af alle, som ønsker at arbejde for foreningens 

formål, og som forudbetaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Medlemskabet 

er først gyldigt, når det skriftligt er bekræftet af bestyrelsen, og man opnår først stemmeret 

på generalforsamlingen efter mindst tre måneders medlemskab.  

 

§4. Foreningen ledes i det daglige af en bestyrelse bestående af tre personer, hvoraf flertallet 

skal være bosiddende i radioens dækningsområde. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det 

første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Der skal minimum udpeges formand og 

kasserer. En af disse personer skal samtidig være ansvarlig redaktør i henhold til 

medieansvarsloven. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.  Formanden 

tegner foreningen, men kan give fuldmagt til kassereren. Ved økonomiske dispositioner 

udover den daglige drift kræves underskrift af både formand og kasserer. Foreningen hæfter 

kun med sin formue, og bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for 

foreningens gæld. 

 

§5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden 

udgangen af april og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet 

skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Alle sager afgøres ved 

almindelig stemmeflertal, dog kræves 2/3 flertal ved vedtægtsændringer. Ved stemmelighed 

bortfalder forslag, mens der ved personvalg trækkes lod. Der føres protokol over vedtagne 

beslutninger. 

 

§6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. I ulige årstal er to medlemmer på valg, i lige 

årstal et. Bestyrelsesmedlemmer på valg kan genvælges. Suppleanter har ret til at deltage i 

bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 

 

§7. På den ordinære generalforsamling skal følgende behandles:  

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Behandling af indkomne forslag. 

4. Fastsættelse af kontingent.  

5. Forelæggelse af regnskab. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af suppleanter. 

8. Valg af revisor. 

9. Eventuelt. 

 

§8. Regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal før den 

ordinære generalforsamling være revideret af den valgte revisor. 

 



§9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det 

fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med 

forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at 

kravet herom er modtaget, og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.  

 

§10. Opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens 

medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen 

inden 4 uger indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan ske med 2/3 af de 

tilstedeværende stemmer. 

 

§11. Ved opløsning anvendes foreningens midler til almennyttige formål. I det omfang 

foreningen får offentlige tilskud skal evt. krav herfra først tilgodeses. 

 

§12. Et medlem af foreningen kan ved enstemmighed i bestyrelsen ekskluderes hvis helt 

særlige forhold giver anledning dertil. Medlemmet skal først have lejlighed til at udtale sig, 

ligesom en eksklusion kan kræves forelagt førstkommende generalforsamling. 

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling 19. november 2000  

Revideret på ordinær generalforsamling 22. januar 2003 

Revideret på ekstraordinær generalforsamling 26. november 2003 

Revideret på ordinær generalforsamling 26. februar 2017 

 

 


