LOVE FOR FORENINGEN
Radio 2000 Frederiksberg
§ 1 Navn og Hjemsted
Foreningens navn er: Radio 2000 Frederiksberg. Foreningens skal have adresse i
Frederiksberg kommune.
§ 2 Formål
Foreningens formål er, fra et almennyttigt ikke-kommercielt udgangspunkt, at
varetage de medlemmers interesser, der ønsker at drive radiovirksomhed på
Frederiksberg.
§ 3 Optagelse af medlemmer
Indmeldelse i foreningen sker skriftligt til bestyrelsen. Såvel enkeltpersoner som
foreninger kan optages som medlemmer.
§ 4 Medlemskontingenter
Årskontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen. Kontingentåret er
kalenderåret. Kontingentet opkræves helårsvis forud.
§ 5 Udmeldelse
Et medlem der ikke inden den fastsatte frist betaler sit kontingent for et kontingentår, betragtes som udmeldt og kan ikke optages på ny før det skyldige beløb er
betalt.
§ 6 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den
højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig
meddelelse direkte til medlemmerne.
Forslag, som ønskes forelagt til vedtagelse på den ordinære generalforsamling,
skal være indgivet til bestyrelsen senest den 1. december. Generalforsamlingen
kan ikke tage bindende beslutninger om sager, der ikke er optaget på dagsordenen.
Stemmeret har de medlemmer, der har været medlemmer i mindst 3 måneder før
generalforsamlingen og som har betalt kontingent dækkende den periode hvori
generalforsamlingen ligger.
Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde samt ved skriftlig fuldmagt for et
andet stemmeberettiget medlem.
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§ 7 Dagsorden generalforsamling
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
Regnskab for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
Budget for det aktuelle år fremlægges til godkendelse.
Valg af formand.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af revisor.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og
skal indkaldes senest en måned efter, at mindst 15% af de stemmeberettigede
medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med oplysning om de
emner, der ønskes behandlet.
Iøvrigt følges bestemmelserne i §§ 6 og 9 i tilfælde af ekstraordinær generalforsamling.
§ 9 Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Dirigenten leder generalforsamlingen og bestemmer den måde hvorpå dagsordenens skal behandles.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, dog jvf. §§ 14 og 15.
På begæring af mindst 1 stemmeberettiget medlem skal valg og afstemninger
foregå skriftligt og hemmeligt.
Generalforsamlingen beslutninger indføres i et beslutningsreferat. Referatet
underskrives af dirigenten.
§ 10 Foreningens ledelse
Foreningens ledelse varetages af den på generalforsamlingens valgte bestyrelse.
De af bestyrelsen lovligt vedtagne beslutninger og de i henhold hertil fortagne
handlinger forpligter foreningen.
Foreningens overordnede ledelse varetages af den på generalforsamlingen valgte
bestyrelse, som består af: En formand samt 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer.
Foreningens daglige ledelse varetages af formanden, som også tegner foreningen. Bestyrelsen kan meddele prokura til det bestyrelsesmedlem, der af bestyrelsen udpeges til at varetage kassererfunktionen eller til en ansat.
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§ 11 Bestyrelsens organisation
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over sine
forhandlinger.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1 af dens medlemmer og den fungerende formand er tilstede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal.
Hvis stemmerne står lige udsættes sagen til næste lovligt indkaldte bestyrelsesmøde.
§ 12 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår løber fra 1. Januar til 31. December.
§ 13 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges selskabets revisor.
§ 14 Lovændringer
Forandringer i foreningens love kan ske på enhver generalforsamling når mindst
30% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Er forslaget vedtaget, men det nødvendige antal stemmer ikke er til stede, skal der
indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan vedkommende ændring
gyldigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange
medlemmer der er til stede.
§ 15 Foreningens ophævelse
Foreningens ophævelse kan vedtages på den ordinære generalforsamling efter
bestyrelsens forslag. For vedtagelse gælder reglerne i § 14.
Opløses foreningen tilfalder dens formue og andre aktiver, kulturelle og/eller
sociale aktiviteter på Frederiksberg efter beslutning på sidste generalforsamling.

Lovene er vedtaget på den ordinære generelforsamling i september 2012
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