
Frederikssund Lokalradio 

Vedtægter fra 24. marts 2017 
 

§ 1 Foreningen Frederikssund Lokalradio har hjemme i Frederikssund 

Kommune. 

 

§ 2 Formålet med foreningen er at drive ikke-kommerciel radiovirksomhed på 

FM-båndet og via streaming på de vilkår som er udstukket i den danske 

medielovgivning. Foreningen er apolitisk og ikke-religiøs. 

Radiovirksomheden kan drives under et andet navn en foreningens navn. 

 

§ 3 Foreningen tilslutter sig SAML eller andre fælles sammenslutninger, der 

har til formål at bistå lokale radiovirksomheder. 

 

§ 4 Foreningen er åben for alle kommunens beboere, der alle kan være 

medlemmer. 

Medlemmer kan hver afgive 1 stemme, men kan tillige afgive stemme for op til 

tre andre personer ved fuldmagt. 

Medlemmer af foreningen er forpligtet til at betale det på generalforsamlingen 

aftale kontingent, hvilket gør dem medlemmer 1 år frem. 

Et medlem kan bortvises i tilfælde af manglende indbetaling af kontingent 

eller ved upassende opførsel, herunder at være beruset/påvirket i sit arbejde i 

foreningen eller overtrædelse af vedtægterne. Bestyrelsen træffer afgørelse 

om udvisning, men medlemmer kan bringe beslutningen til afstemning på 
næstkommende generalforsamling under punktet indkomne forslag. 

 



§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Kun foreningens medlemmer har stemmeret og er valgbare på foreningens 

generalforsamlinger.  

Medlemmer med ønske om at opstille til valg til bestyrelsen på 

generalforsamlingen skal selv være til stede eller skriftligt tilkendegive ønske 

om valg. 

Ordinær generalforsamling holdes på en dato fastsat af bestyrelsen, dog 

mindst én gang om året, og meddeles foreningens medlemmer senest 14 dage 

forinden. 

 

§ 6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum have 

følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg i henhold til vedtægterne 

 

Forslag fra medlemmerne skal være foreningen i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

Alle afstemninger (bortset fra vedtægtsændringer) afgøres ved almindeligt 

stemmeflertal. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning. 

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst halvdelen af 

bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af medlemmerne 

fremsætter krav herom med angivelse af dagsorden. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme regler som 

til den ordinære genralforsamling. 



 

§ 8 Bestyrelsen har den overordnede administrative ledelse af foreningen. Den 

består af tre bestyrelsesmedlemmer, hvor to medlemmer er på valg i lige år og 

et medlem i ulige år ved den ordinære generalforsamling. 

Der vælges desuden en bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år. 

Generalforsamlingen skal ved valg af bestyrelse iagttage, at flertallet af 

bestyrelsens medlemmer i overensstemmelse med lovgivningen for 

radiovirksomhed er bosiddende i lokalområdet. 

 

§ 9 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær 

Sekretæren fører foreningens protokol, og kassereren fører foreningens 

regnskab. 

Kun kassereren kan disponere over foreningens midler, dog tillige 

bestyrelsens formand i forening med kassereren. 

Foreningen tegnes i det daglige af formand eller kasserer. Bestyrelsen 

fastsætter derudover selv sin forretningsorden. 

Forhold eller situationer der ikke kan henføres til vedtægterne afgøres efter 

grundig behandling af bestyrelsen. Bestyrelsen redegør herfor på den 

efterfølgende generalforsamling. 

 

§ 10 Bestyrelsen kan tilknytte øvrige personer til at bistå foreningen med den 

daglige drift. 

 

§ 11 Foreningens kasserer har ansvar for at udarbejde årsregneskabet. 

Kassereren han vælge at uddelegere opgaven til en ekstern revisor. 

Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december og senest den 1. marts 

er kassereren pligtig til at have færdiggjort regnskabet. 




