
Vedtægter for foreningen RINGFJORDTV

Foreningens navn, formål og hjemsted

SI
Foreningens navn er RingfprdTV (herefter benævnt Foreningen).
Foreningen er en "almindelig forening" ift. Erhvervsstyrelsens definition.

52

Foreningens formål er at drive ikkekommerciel fjernsynsvirksomhed.
Dette skal ske på de til enhver tid gældende vilkår og betingelser i "Bekendtgørelse om
ikkekommercielt tv i MUX 1", som foreningens virke er underlagt.

S3

Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

Medlemmer og støttemedlemmer

54

Forudsætningen for optagelse som almindeligt medlem er, at man kan tilslutte sig foreningens
formål.

55

Indmeldelse sker ved at kontakte foreningens formand.

Optagelse i foreningen sker på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling herefter
Vedtagelse af optagelse i foreningen er kun gyldig, hvis det af indkaldelsen til
generalforsamlingen fremgår, at der skal træffes beslutning om optagelse af et eller flere
medlemmer. For optagelse kræves at mindst 3/4 af foreningens almindelige medlemmer er
repræsenteret på generalforsamlingen. hvoraf mindst 4/5 af disse skal stemme for optagelse
af pågældende medlem.

Eksklusion af medlemmer kan ske på en en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
For at eksklusion kan finde sted skal mindst 3/4 af foreningens almindelige medlemmer være
repræsenteret på generalforsamlingen, hvor mindst 4/5 af de disse skal stemme for
eksklusion af pågældende medlem.

Kontingent til foreningen fastsættes på den årlige generalforsamling. Nyoptagne medlemmer
skal betale kontingent for hele kontingentpenoden ved optagelsen. Der kan fastsættes et
særskilt optagelsesgebyr

Udover almindelige medlemmer har foreningen støttemedlemmer Alle kan optages i
foreningen som støttemedlemmer uden nærmere godkendelse, Bestyrelsen fastsætter
støttemedlemmernes kontingent. Støttemedlemmer kan ikke deltage i generalforsamling eller
bestyrelse.



56

Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til formanden.

Bestyrelsen

57

Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningen og kan om fornødent
udpege eller ansætte en daglig leder
Bestyrelsen har pligt til at sørge for, at der for hver udsendelse findes en programleder, som i
videst mulige omfang skal have kendskab til. hvem der har deltaget i eller på anden måde
medvirket til den pågældende udsendelse

58

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Genvalg er mulig.

S9

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer skal have bopæl i Region Midt-Vest, med henvisning til krav i
"Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1".

SIO
Det påhviler bestyrelsen at konstituere sig efter generalforsamling med formand, og
fastlægge sin forretningsorden.

Sil
Bestyrelsesmøder afholdes, når et bestyrelsesmedlem anmoder herom.

Ordinær generalforsamling

512

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

513

Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal.

514

Indkaldelse skal ske via mail til medlemmerne med 14 dages varsel og med angivelse af
dagsorden.

515

Ethvert medlem er mødeberettiget på generalforsamlingen.

516

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med minimum følgende punkter:
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I) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf

3) Regnskabsaflæggelse med godkendelse heraf

4) Forelæggelse af det af bestyrelsen godkendte budget for året

5) Valg af bestyrelse og eventuelle suppleanter

6) Valg af revisor

7) Eventuel optagelse af nye medlemmer, jf. 55

8) Fastsættelse af kontingent

9) Behandling af indkomne forslag

10) Eventuelt

S17

Alle medlemmer er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.

Alle medlemmer har én stemme.

518

Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt. Ingen kan som fuldmægtig på

generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.
Kun almindelige medlemmer har stemmeret.

519

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

520

Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal

indsende deres forslag mindst 5 dage inden generalforsamlingen til formanden.

Ekstraordinær generalforsamling

521

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt,
eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter ønske herom.

522

Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse.
Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

523

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes som den ordinære generalforsamling.
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Regnskab og formue

524

Foreningens regnskabsår er kalenderåret fra 1. januar til 31. december

525

Det påhviler foreningens bogholder at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen
godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog eller regnskabsprogram.

526

Før den ordinære generalforsamling skal foreningens revisor have revideret regnskabet.
Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

527

Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det.

528

Revisoren vælges på generalforsamlingen for eet år ad gangen. Der er alene tale om en
generalforsamlingsvalgt revisor, dvs det behøver ikke være en registreret eller
statsautoriseret revisor, medmindre Radio- og Tv-nævnet eller øvrige lovgivning stiller krav
herom.

Tegning og hæftelse

529

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være
formanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

530

Foreningen hæfter for sine forpligtelser med foreningens formue. Det påhviler ikke nogen af
foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de
almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

Stridigheder

531

Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.

532

Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved mediation.
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Vedtægtsændringer

533

TII ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med
minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

534

TII opløsning af foreningen kræves vedtagelse på en til formålet særligt indkaldt
generalforsamling, mindst 3/4 af foreningens almindelige medlemmer være repræsenteret på

generalforsamlingen, og hvor mindst 4/5 af de disse skal stemme for en opløsning af

foreningen.

S35

Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der

ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende

generalforsamling, og under henvisning til vilkår og betingelser i "Bekendtgørelse om

ikkekommercielt tv i MUX 1".

Disse vedtægter er godkendt på stiftende generalforsamling d. 8. maj 2019.

Som stiftere:

Thomas Jacobi Olesen,
Langdyssevej IB, 6950
Ringkøbing

Poul Bülow Pedersen,
Torvegade 1, 6880 Tarm
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Morten Krarup Nieisen,
Marktoften 1, 6950

Ringkøbing


