3-2017
VEDTÆGTER FOR FORENINGEN RADIO VESTERBRO
----------------------------------------1.
Foreningens navn er: Foreningen Radio Vesterbro. Foreningen har hjemsted i
Københavns kommune.
2.
Foreningens formål:
- At bedrive ikke-kommerciel lokal radio i sendeområdet.
- At kommunikere med Vesterbros befolkning gennem udsendelser om sociale, politiske,
kulturelle, folkelige og lokale aktiviteter og derved højne informationsniveauet.
- At tilbyde public access
- At fremme mellemfolkelig forståelse.
- At give borgerne i sendeområdet, heriblandt etniske og andre minoriteter mulighed for at
komme til orde gennem radiomediet.
3.
Medlem af foreningen Radio Vesterbro (RV) er enhver person, som har betalt kontingent det være sig som støttemedlem eller aktiv deltager i en redaktion.
Som medlem af RV kan optages enkeltpersoner, organisationer, grupper o.lign. Optagelse
af organisationer, grupper o.lign. afgøres på fællesmødet.
4.
RV er en brugerstyret radio. Det betyder, at de personer som er aktive i en af
redaktionsgrupperne, er dem der styrer radioen.
RV styres af enkelt-personer og ikke af organisationer, partier eller offentlige myndigheder.

5.
Øverste myndighed i RV er den årlige GF. Derudover har man fællesmødet, som udgøres
af alle medlemmer og afholdes mindst en gang hver anden måned. Som udgangspunkt
fastsættes næste mødedato på hvert fællesmøde. Fællesmødet indkaldes senest 5 dage
før afholdelse. Fællesmødet bekendtgøres ved opslag samt udsendte e-mails
6.
Alle kan deltage i fællesmødet, men RG bør sende mindst en
repræsen
tant eller suppleant til fællesmødet. RG`en kan til enhver tid tilbagekalde sin
repræsentant til fællesmødet, hvis denne ikke repræsenter RG`en og indsætte en

suppleant i stedet for. Der skal sendes afbud, hvis fremmøde ikke kan ske.
7.
På fællesmødet har hvert stemmeberettiget medlem 1 stemme.
Alle anliggender afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Stemmebe
rettigede personer er kun dem, der har betalt kontingent indenfor
nærværende år.
Der skal altid foreligge referat efter fællesmødet.
8.
Der skal minimum afholdes generalforsamling 1 gang årligt.
Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af september måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage inden afholdelsen og
indeholde følgende dagsorden:
- Valg af dirigent.
- Bestyrelsens beretning.
- Fremlæggelse af;
A- Regnskab
B- Formueforhold
C- Godkendelse.
- Evt. Budgetgodkendelse
- Evt. Kontingentfastsættelse.
- Indkomne forslag.
- Valg af bestyrelse, formand, kasserer m.v.
- Valg af ekstern revisor.
- Eventuelt.
9. På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 7 medlemmer.
Der vælges endvidere mindst 1 suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med formand, næstformand og 4 bestyrelsesmedlemmer samt 1 kasserer, som årligt
aflægger regnskab på generalforsamlingen. Desuden vælges en ekstern revisor.
Valgperioden er på 1 år. genvalg kan finde sted.
10 .
Generalforsamlingen er ansvarlig for, at RV`s grundlag og formål overholdes.
Alle anliggender afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget heraf er dog
vedtægtsændringer, som kræver 2/3 flertal af de fremmødte.
11 .
Valgbare og stemmeberettigede personer på en generalforsamling er kun dem, der har
betalt kontingent indenfor indeværende år.
12 .
Bestyrelsen kan indkalde til ekstra ordinær generalforsamling.
Derudover kan et flertal af de fremmødte på et fællesmøde
beslutte at der skal indkaldes til en ekstra ordinær GF.
Indkaldelsen skal ske med minimum 4 ugers varsel.
13 .

Formand er sammen med den daglige leder tegningsberettigede.
Det er formanden og den daglige leder, der tegner foreningen i fælles overensstemmelse.
Det er bestyrelsens opgave at koordinere foreningens arbejde efter fællesmødets
retningslinier.
14 .
Det daglige arbejde foregår i de enkelte redaktioner.
Hver redaktion har en redaktionsansvarlig og hvert program der sendes har en
programansvarlig.
Hver redaktionsgruppe er desuden ansvarlig for at optage en kopi af hver udsendelse.
Alle udsendelser optages og opbevares som dokumentation og udleveres til den
gældende tilsynsmyndighed. Opbevaringen skal ske frem til at kulturstyrelsen har kvitteret
for årets regnskab.
15 .
På fællesmødet fordeles ledig sendetid til redaktionsgrupperne (RG`erne)
16 .
Fællesmødet og bestyrelse kan ansætte og afskedige evt. personale.
17 .
Fællesmødet afgør de økonomiske dispositioner til fek.s anskaffelse af udstyr og
vedligeholdelse.
18 .
Radio Vesterbro varetages af en daglig leder, som samtidig er udnerskriftansansvarlig
sammen med formand eller næstformand.
Den daglige leder kan vælges til kasserer, men ikke til andre bestyrelsesposter med
mindre personen er ulønnet.
Den daglige leder varetager den daglige, administrative ledelse af RV sammen med
bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen og RV`s vedtægter.
Den daglige leder sørger for indkaldelse til diverse møder fek.s. fællesmøder og
generalforsamlinger. Desuden er den daglige leder
ansvarlig for referatskrivning i forbindelse med møder.
Lederen varetager også forhandling med forskellige instanser, som RV er afhængig af;
samt sikre ansøgningernes rettidige indsendelse o.s.v.
19 .
Ethvert medlem af bestyrelsen hæfter ikke for eventuelle økonomiske underskud ved
foreningens drift. De øvrige hæfter kun ved deres kontingent.
20.
Fællesmødet kan beslutte, at et medlem ekskluderes, hvis vedkommende ikke er sit
ansvar bevidst overfor RV`s vedtægter og den til enhver tid gældende medielov.
Ekskluderingen kan ankes på en generalforsamling.

21 .
Opløsning af Foreningen Radio Vesterbro kan kun ske, når 3 på hinanden følgende
fællesmøder og afslutningsvis en ekstraordinær generalforsamling beslutter opløsning.
Et eventuelt overskud/netto formue af foreningens midler tilfalder ved opløsningen
almennyttige formål.
Disse vedtægter er vedtaget ved en ekstra ordinær generalforsamling af 16.Marts 2017
afholdt på radio vesterbro halmtorvet 13A 1700 kbh.V
og erstatter de tidligere vedtægter af 2002.

