Radio Helsingør
92,8 MHz Helsingør

VEDTÆGTER
Rev.3: A.D. 2021-03-20 /Eso

§ 1. Foreningens navn: Foreningens navn er ”Radio Helsingør” Radiostationen anvender sendenavnet
”Radio Helsingør”, iht vor programtilladelse og sender på 92,8 MHz Helsingør.
§ 2. Hjemsted: Foreningen har hjemsted i Helsingør Kommune.
§ 3. Formål: Foreningens formål er at drive ikke-kommerciel radiovirksomhed, dvs.at producere og
udsende radioprogrammer til lokalområdet iht. de til enhver tid gældende bestemmelser.
§ 4. Foreningens Historie: Foreningen blev oprettet i Helsingør i 1984 i forbindelse med udstedelse af
de første tilladelser til at sende lokal radio i Danmark. ”Antenne Lauget 92,8 MHz Helsingør” opnåede
i 2012 sin egen programtilladelse med retten til at anvende sendenavnet ”Radio Helsingør”.
Efterfølgende blev et nyt sendesamvirke oprettet efter gældende krav.
§ 5 Medlemmer og kontingent: Som medlemmer af foreningen optages personer, der går ind for
foreningens formål og som bestyrelsen anbefaler. Medlemmer betaler et kontingent pr år på 100,DKK uanset tidspunktet for indmeldelsen, og som fremover forfalder til betaling 1. januar med 1
måneds betalingsfrist. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt eller ved mail. Generalforsamlingen
kan fremover fastsætte kontingentets størrelse.
§ 6. Aktiviteter: Radioen producerer udsendelser iht. formålsparagraffen til udsendelse i æteren og
også på internettet. Personer, som ikke er medlem af foreningen, men tilslutter sig foreningens formål,
kan få mulighed for at producere og sende udsendelser, såfremt det godkendes af bestyrelsen og kan
ske i et for bestyrelsen tilfredsstillende samarbejde. Betaling af omkostninger for en sådan aktivitet
skal forud aftales med bestyrelsen. Personer der ønsker at ytre sig i radioen, men som ikke tilslutter sig
foreningens formål, kan efter aftale med bestyrelsen få mulighed for dette.
§ 7. Bestyrelse: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Det tilstræbes, at bestyrelsen består af 3 7 personer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen med skiftevis afgang. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen vælger en eller flere kontaktpersoner,
der repræsenterer foreningen over for radio- og tv-nævnet.
§ 8. Kasserer: Bestyrelsen vælger indenfor eller uden for dens egen kreds en ansvarlig kasserer til at
forestå løbende betalinger, bogholderi og årsregnskab. Den daglige økonomi forvalter kassereren via
netbank og nemID.
§ 9. Hjemmeside: Radioen skal have sin egen hjemmeside, hvoraf stationens navn skal fremgå.
Hjemmesiden skal indeholde tilladelseshavers navn, adresse, kontaktoplysninger og e-mail-adresse.
Desuden skal hjemmesiden indeholde beskrivelse af programvirksomheden og sendetiderne. På
hjemmesiden skal det oplyses, at det er radio- og tv-nævnet, der er den kompetente tilsynsmyndighed.
Foreningens vedtægter skal kunne læses på hjemmesiden og tillige en oversigt over bestyrelsens
medlemmer.
§ 10. Programmer: Bestyrelsen har ansvar for at tilrettelægge programfladen. Alsidighed skal
tilstræbes. Ansvar for udsendelser har det enkelte programs producer. Bestyrelsen udfærdiger et
program til hjemmesiden og evt. anden publicering.
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§ 11. Lytterforening: I det omfang bestyrelsen oplever, at der er interesse for en lytter- og/eller en
støtteforening og for radioarrangementer og oplysningsmøder og lign., kan bestyrelsen tilskynde og
medvirke til dette.
§ 12. Generalforsamling og valg: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvortil hvert
medlem af foreningen har stemmeret. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, som skal fremvises ved
generalforsamlingens begyndelse. Ordinær generalforsamling afholdes i kalenderårets første kvartal.
Indkaldelse til og foreløbig dagsorden for generalforsamlingen skal udsendes til medlemmerne med
mindst én måneds varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og protokolfører
Beretning
Regnskab og budget
Indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af to uafhængige revisorer (for 1 år) og en revisorsuppleant (for 1 år)
Forhandling om arbejdet
Eventuelt.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal. Forslag
der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.
§ 13. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 2
bestyrelsesmedlemmer eller et flertal af medlemmerne kræver det. Indkaldelse af ekstraordinær
generalforsamling skal ske med fjorten dages varsel, indeholdende dagsorden.
§ 14. CVR, NemID og e-post: Det er bestyrelsens ansvar at oprette, vedligeholde og ajourføre
registreringer og data vedrørende Centralt Virksomheds Register (CVR), NemID underskrifter,
elektronisk postkasse og lign.
§ 15A. Dispositionsret: Foreningens kasserer og formanden for bestyrelsen disponerer hver for sig
enkeltvis over foreningens midler. Kassereren skal udøve sit hverv via netbank. De øvrige
bestyrelsesmedlemmer har pligt til at følge med i foreningens økonomi bl.a. via kontokig i netbank
eller på anden måde. Revisorerne har til enhver tid ret til at se kontobevægelser i netbanken.
§ 15B. Tegningsret: Bestyrelsens formand og næstformand tegner hver for sig enkeltvis foreningen.
§ 16. Bruger- og lejeaftaler: Det er bestyrelsens ansvar, at der til enhver tid foreligger en klar skriftlig
aftale med ejerne/udlejerne af de lokaler, hvor radioen har udstyr eller aktiviteter.
§ 17. Økonomi: Driftsudgifterne søges dækket ved kontingenter, gaver og tilskud. Private og offentlige
institutioner kan søges om driftstilskud. Bestyrelsen er ansvarlig for at foreningens formål varetages i
overensstemmelse med gældende lovgivning og for forvaltningen af offentlige tilskud i henhold til
gældende regler.
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§ 18. Regnskab og revision: Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres løbende bogholderi opdelt på
relevante konti og, at alle bilag nummereres. Før årsregnskabet forelægges generalforsamlingen, skal
det kritisk revideres af to revisorer i henhold til gældende regler for offentlige midler.
Generalforsamlingen godkender det reviderede regnskab, som arkiveres i 5 år med relevante bilag.
Bestyrelsen udarbejder fremtidige budgetter og ajourfører disse løbende.
§ 19. Tro- og love-erklæring til Slots- og Kulturstyrelsen: Såfremt foreningen har modtaget tilskud fra
Slots- og Kulturstyrelsen, og der stilles krav herom, skal bestyrelsen indenfor gældende frister
indrapportere en elektronisk tro- og love-erklæring på, at driftstilskuddet og de tildelte sendetimer er
anvendt i overensstemmelse med tilsagnsbrevet og, at midlerne er brugt økonomisk ansvarligt. På
opfordring vil bestyrelsen indsende årsregnskab til Slots- og Kulturstyrelsen.
§ 20. Foreningens ophør: Opløsning af foreningen kan ske på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, når dette punkt er på dagsordenen, og mindst 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede stemmer herfor. I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder foreningens evt.
aktiver en eller flere foreninger eller institutioner, der har formål, der ligner nærværende forenings. Det
er generalforsamlingen der tager disse beslutninger og nedfælder retningslinjer for gennemførelsen.
Hverken foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter for foreningens eventuelle gæld ved
opløsning. Det er den afgående bestyrelses ansvar at opbevare regnskaberne inkl. samtlige bilag for de
seneste 5 år iht. gældende vilkår.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling gennemført elektronisk – Helsingør den 25. marts 2021
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