Vedtægter
Foreningen Frederiksberg Lokol Rodio
§ I Novn og Hjemsted
Foreningens novn er Frederiksberg Lokol Rodio, vis hjemsted er Frederiksberg kommune.
§ 2 Formål
Foreningens formål er, fro et olmennyttigt ikke-kommercielt udgongspunkt, ot voretoge de
medlemmers interesser, der ønsker ot drive lokol rodiovirksomhed på Frederiksberg.
§ 3 Optogelse of medlemmer
lndmeldelse i foreningen sker skriftligt til bestyrelsen. Både enkeltpersoner og foreninger kon
optoges som medlemmer.
En onmodning om medlemskob kon først effektueres når bestyrelsen hor godkendt optogelsen. Den of bestyrelsen frufne ofgørelse skol ikke begrundes.
§

4 Medlemskontingenter

Kontingentet fostsættes hverl år, of den ordinære generolforsomling, og opkræves forud for et
medlemsår, som går fro I. opril til 3.l. morts.
§ 5 Udmeldelse & Eksklusion
o. Et medlem der ikke inden den fostsotte frist betoler sit kontingent, betrogtes som udmeldt
og kon ikke optoges på ny lør det s§ldige beløb er betolt.

b. Bestyrelsen kon ekskludere et medlem, hvis odfærd skønnes, ot skode foreningens interesser, eller når særlige forhold toler derfor.
Bestyrelsens beslutning om eksklusion skolvære enstemmig og kon prøves på førstkommende
ordinære generolforsomling såfremt punktet begæres sot på dogsordenen.
Vedkommende medlem skol, inden bestyrelsen træffer sin beslutning hove lejlighed til selv ot
udmelde sig eller oi fremføre sit forsvor overfor bestyrelsen. Medlemmet kon onmode om ot få
spørgsmålet om eksklusion ofgjort på den førstkommende ordinære generolforsomling.
§ 6 Ordinær generolforsomling
Generolforsomlingen hor med de indskrænkninger, disse vedtægter foreskriver, den højeste
myndighed i olle foreningens onliggender.
Den ordinære generolforsomling, der ofholdes hvert år ijonuor måned, indkoldes med mindst
l4 doges vorselved skriftlig meddelelse direkte til medlemmerne.
Meddelelsen skol indeholde den fuldstændige dogsorden.
Forslog, som ønskes optoget på dogsordenen til den ordinære generolforsomling, skolvære
indgivet til bestyrelsen senest den I. december.
Generolforsomlingen kqn ikke toge bindende beslutninger om soger, der ikke er optoget på
dogsordenen.
Stemmeret hor de medlemmer, der hor været medlemmer i mindst 3 måneder før generolforsomlingen og som hor betolt kontingent for den periode hvorigenerolforsomlingen ligger.
Stemmeret kon kun udøves ved personligt fremmøde.
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§ 7 Dogsorden generolforsomling
Dogsordenen for den ordinære generolforsomling skol omfotte følgende punkter:

e)

Volg of dirigent.
Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.
Regnskob for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
Budget for det kommende år fremlægges tilgodkendelse.
Behondling of indkomne forslog.
Fostsættelse of kontingenter.
Volg of formond.
Volg of 2 bestyrelsesmedlemmer.
Volg of revisor.

lo)

Eventuelt.

r)
2)
3)

4)
5)
6)

n
8)

§ 8 Ekstroordinær generolforsomling
Ekstroordinær generolforsomling kon til enhver tid indkoldes of bestyrelsen og skol indkoldes senest
en måned efter, ot mindst l5 stemmeberettigede medlemmerskriftligt indgiver begæring herom til
bestyrelsen med oplysning om de emner, der ønskes behqndlet.
løvrigt følges bestemmelserne i §§ 6 og 9 itilfælde of ekstroordinær generolforsomling,
§ 9 Generolforsomlingens ledelse m.v.
Generolforsomlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem of bestyrelsen. Dirigenten leder
generolforsomlingen og bestemmer den måde hvorpå dogsordenens skol behondles.
Generolforsomlingens beslutninger træffes ved simpelt flertol blondt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, dog jvf. §§ I4 og I5. Dirigenten bestemmerofstemningsmåden, og kon henvise et spørgsmåltil hemrnelig ofstemning.
Såfremt eet stemmeberettiget medlem fremsætter ønske om det skol volg og ofstemninger foregå
skriftligt og hemmeligt.
Generolforsomlingen beslutninger indføres i et beslutningsreferot. Referotet underskrives of dirigenten og formonden.
Hvis generolforsomlingen hor truffet ofgørelse i en sog kon denne ikke genoptoges på somme generolforsomling.
§ IO Foreningens ledelse
Foreningens ledelse voretoges of den på generolforsomlingens volgte bestyrelse. Disse repræsenterer foreningen i olle forhold jvf . Denne vedtægt.
De of bestyrelsen lovligt vedtogne beslutninger og de i henhold hertil foretqgne hondlinger forpligter foreningen.
Foreningens overordnede ledelse voretoges of den på generolforsomlingen volgte bestyrelse, som
består of: En formond somt 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kon meddele prokuro.
Foreningens doglige ledelse består of den på generolforsomlingen volgfe formond, som tegner foreningen.

§ Il Bestyrelsens orgonisotion
AIle bestyrelsesmedlemmer skol indkoldes til bestyrelsesmøderne med rimeligt vorsel. Bestyrelsen
fostsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over sine forhondlinger.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst I of dens medlemmer somt den fungerende formond er
til stede. Bestyrelsens ofgørelser træffes ved simpelt fle*ol. Hvis stemmerne står lige udsættes sogen
til næste lovligt indkoldte bestyrelsesmøde.
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Bestyrelsens medlemmer kon ikke personligt hæfte for foreningens eventuelle gæld eller krov der
måtte blive rejst mod foreningen of tredjemond.

§ 12 Regnskobsår
Foreningens regnskobsår løber fro l. Jonuor til 31. December.
§

l3

Revision

På den ordinære generolforsomling vælges foreningens stotsoutoriserede revisor.

§ I4 Vedtægtsændringer
Ændringer of disse vedtægter kon ske på enhver generolforsomling når mindst 3O% of de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 of de ofgivne stemmer er for forsloget.
Er forsloget vedtoget, men det nødvendige ontol stemmer ikke er til stede, skol der indkoldes til en
ny generolforsomling. På denne kon vedkommende ændring gyldigt vedtoges med 2/3 of de ofgivne stemmer uden hensyn til, hvor monge medlemmer der er tilstede.
§ I5 Foreningens ophævelse
Foreningens ophævelse kon vedtoges på den ordinære generolfbrsomling efter bestyrelsens for.slog. For vedtogelse gælder reglerne i § 14.
Opløses foreningen tilfolder dennes formue og ondre okiiver, kulturelle og/eller sociole oktiviteter
på Frederiksberg efter beslutning på sidsie generolforsomling.

Vedlægterne er vedtoget på den stiftende generolforsomling den 22.februor 2001

