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VVEEDDTTÆÆGGTTEERR  FFOORR  FFOORREENNIINNGGEENN  RRAADDIIOO  VVEESSTTEERRBBRROO  

----------------------------------------------------------------------------------  

  

    11..  

FFoorreenniinnggeennss  nnaavvnn  eerr::  FFoorreenniinnggeenn  RRaaddiioo  VVeesstteerrbbrroo..  FFoorreenniinnggeenn  hhaarr  hhjjeemmsstteedd  ii  

KKøøbbeennhhaavvnnss  kkoommmmuunnee..  
  

    22..  

FFoorreenniinnggeennss  ffoorrmmååll::  

--  AAtt  bbeeddrriivvee  iikkkkee--kkoommmmeerrcciieell  llookkaall  rraaddiioo  ii  sseennddeeoommrrååddeett..  

--  AAtt  kkoommmmuunniikkeerree  mmeedd  VVeesstteerrbbrrooss  bbeeffoollkknniinngg  ggeennnneemm  uuddsseennddeellsseerr  oomm  ssoocciiaallee,,  ppoolliittiisskkee,,  

kkuullttuurreellllee,,  ffoollkkeelliiggee  oogg  llookkaallee  aakkttiivviitteetteerr  oogg  ddeerrvveedd  hhøøjjnnee  iinnffoorrmmaattiioonnssnniivveeaauueett..  

--  AAtt  ttiillbbyyddee  ppuubblliicc  aacccceessss  

--  AAtt  ffrreemmmmee  mmeelllleemmffoollkkeelliigg  ffoorrssttååeellssee..  

--  AAtt  ggiivvee  bboorrggeerrnnee  ii  sseennddeeoommrrååddeett,,  hheerriibbllaannddtt  eettnniisskkee  oogg  aannddrree  mmiinnoorriitteetteerr  mmuulliigghheedd  ffoorr  aatt  

kkoommmmee  ttiill  oorrddee  ggeennnneemm  rraaddiioommeeddiieett..  
  

    33..  

MMeeddlleemm  aaff  ffoorreenniinnggeenn  RRaaddiioo  VVeesstteerrbbrroo  ((RRVV))  eerr  eennhhvveerr  ppeerrssoonn,,  ssoomm  hhaarr  bbeettaalltt  kkoonnttiinnggeenntt  --  

ddeett  vvæærree  ssiigg  ssoomm  ssttøøtttteemmeeddlleemm  eelllleerr  aakkttiivv  ddeellttaaggeerr  ii  eenn  rreeddaakkttiioonn..    

SSoomm  mmeeddlleemm  aaff  RRVV  kkaann  ooppttaaggeess  eennkkeellttppeerrssoonneerr,,  oorrggaanniissaattiioonneerr,,  ggrruuppppeerr  oo..lliiggnn..  OOppttaaggeellssee  

aaff  oorrggaanniissaattiioonneerr,,  ggrruuppppeerr  oo..lliiggnn..  aaffggøørreess  ppåå  ffæælllleessmmøøddeett..  
  

    44..  

RRVV  eerr  eenn  bbrruuggeerrssttyyrreett  rraaddiioo..  DDeett  bbeettyyddeerr,,  aatt  ddee  ppeerrssoonneerr  ssoomm  eerr  aakkttiivvee  ii  eenn  aaff  

rreeddaakkttiioonnssggrruuppppeerrnnee,,  eerr  ddeemm  ddeerr  ssttyyrreerr  rraaddiiooeenn..    

RRVV  ssttyyrreess  aaff  eennkkeelltt--ppeerrssoonneerr  oogg  iikkkkee  aaff  oorrggaanniissaattiioonneerr,,  ppaarrttiieerr  eelllleerr  ooffffeennttlliiggee  mmyynnddiigghheeddeerr..  
            

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

55..  

ØØvveerrssttee  mmyynnddiigghheedd  ii  RRVV  eerr  ddeenn  åårrlliiggee  GGFF..  DDeerruuddoovveerr  hhaarr  mmaann  ffæælllleessmmøøddeett,,  ssoomm  uuddggøørreess  

aaff  aallllee  mmeeddlleemmmmeerr  oogg  aaffhhoollddeess  mmiinnddsstt  eenn  ggaanngg  hhvveerr  aannddeenn  mmåånneedd..  SSoomm  uuddggaannggssppuunnkktt  

ffaassttssæætttteess  nnææssttee  mmøøddeeddaattoo  ppåå  hhvveerrtt  ffæælllleessmmøøddee..  FFæælllleessmmøøddeett  iinnddkkaallddeess  sseenneesstt  55  ddaaggee  

fføørr  aaffhhoollddeellssee..  FFæælllleessmmøøddeett  bbeekkeennddttggøørreess  vveedd  ooppssllaagg  ssaammtt  uuddsseennddttee  ee--mmaaiillss  

  

66..  

AAllllee  kkaann  ddeellttaaggee  ii  ffæælllleessmmøøddeett,,  mmeenn  RRGG  bbøørr  sseennddee  mmiinnddsstt  eenn    

rreepprrææsseenn          ttaanntt  eelllleerr  ssuupppplleeaanntt  ttiill  ffæælllleessmmøøddeett..  RRGG`̀eenn  kkaann  ttiill  eennhhvveerr  ttiidd  ttiillbbaaggeekkaallddee  ssiinn  

rreepprrææsseennttaanntt  ttiill  ffæælllleessmmøøddeett,,  hhvviiss  ddeennnnee  iikkkkee  rreepprrææsseenntteerr  RRGG`̀eenn  oogg  iinnddssæættttee  eenn  



ssuupppplleeaanntt  ii  sstteeddeett  ffoorr..  DDeerr  sskkaall  sseennddeess  aaffbbuudd,,  hhvviiss  ffrreemmmmøøddee  iikkkkee  kkaann  sskkee..  
  

77..  

PPåå  ffæælllleessmmøøddeett  hhaarr  hhvveerrtt  sstteemmmmeebbeerreettttiiggeett  mmeeddlleemm  11  sstteemmmmee..    

AAllllee  aannlliiggggeennddeerr  aaffggøørreess  vveedd  aallmmiinnddeelliiggtt  sstteemmmmeefflleerrttaall..    

SStteemmmmeebbee          rreettttiiggeeddee  ppeerrssoonneerr  eerr  kkuunn  ddeemm,,  ddeerr  hhaarr  bbeettaalltt    kkoonnttiinnggeenntt  iinnddeennffoorr  

nnæærrvvæærreennddee  åårr..    

DDeerr  sskkaall  aallttiidd  ffoorreelliiggggee  rreeffeerraatt  eefftteerr  ffæælllleessmmøøddeett..  
  

88..  

DDeerr  sskkaall  mmiinniimmuumm  aaffhhoollddeess  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg  11  ggaanngg  åårrlliiggtt..  

GGeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  aaffhhoollddeess  iinnddeenn  uuddggaannggeenn  aaff  sseepptteemmbbeerr  mmåånneedd..  

IInnddkkaallddeellssee  ttiill  oorrddiinnæærr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg  sskkaall  sskkee  sseenneesstt  1144  ddaaggee  iinnddeenn  aaffhhoollddeellsseenn  oogg  

iinnddeehhoollddee  fføøllggeennddee  ddaaggssoorrddeenn::  

--  VVaallgg  aaff  ddiirriiggeenntt..  

--  BBeessttyyrreellsseennss  bbeerreettnniinngg..  

--  FFrreemmllææggggeellssee  aaff;;  

      AA--  RReeggnnsskkaabb  

      BB--  FFoorrmmuueeffoorrhhoolldd  

      CC--  GGooddkkeennddeellssee..  

--  EEvvtt..  BBuuddggeettggooddkkeennddeellssee  

--  EEvvtt..  KKoonnttiinnggeennttffaassttssæætttteellssee..  

--  IInnddkkoommnnee  ffoorrssllaagg..  

--  VVaallgg  aaff  bbeessttyyrreellssee,,  ffoorrmmaanndd,,  kkaasssseerreerr  mm..vv..  

--  VVaallgg  aaff  eekksstteerrnn  rreevviissoorr..  

--  EEvveennttuueelltt..  
  

99..  PPåå  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  vvæællggeess  eenn  bbeessttyyrreellssee  ppåå  77  mmeeddlleemmmmeerr..    

DDeerr  vvæællggeess  eennddvviiddeerree  mmiinnddsstt  11  ssuupppplleeaanntt..  BBeessttyyrreellsseenn  kkoonnssttiittuueerreerr  ssiigg    

sseellvv  mmeedd  ffoorrmmaanndd,,  nnææssttffoorrmmaanndd  oogg  44  bbeessttyyrreellsseessmmeeddlleemmmmeerr  ssaammtt  11  kkaasssseerreerr,,  ssoomm  åårrlliiggtt  

aaffllææggggeerr  rreeggnnsskkaabb  ppåå  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn..  DDeessuuddeenn  vvæællggeess  eenn  eekksstteerrnn  rreevviissoorr..  

VVaallggppeerriiooddeenn  eerr  ppåå  11  åårr..  ggeennvvaallgg  kkaann  ffiinnddee  sstteedd..  
  

1100..  

GGeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  eerr  aannssvvaarrlliigg  ffoorr,,  aatt  RRVV`̀ss  ggrruunnddllaagg  oogg  ffoorrmmååll  oovveerrhhoollddeess..  

  AAllllee  aannlliiggggeennddeerr  aaffggøørreess  vveedd  aallmmiinnddeelliiggtt  sstteemmmmeefflleerrttaall..  UUnnddttaaggeett  hheerraaff  eerr  ddoogg  

vveeddttææggttssæænnddrriinnggeerr,,  ssoomm  kkrræævveerr  22//33  fflleerrttaall  aaff  ddee  ffrreemmmmøøddttee..  
  

1111..  

VVaallggbbaarree  oogg  sstteemmmmeebbeerreettttiiggeeddee  ppeerrssoonneerr  ppåå  eenn  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg  eerr  kkuunn  ddeemm,,  ddeerr  hhaarr  

bbeettaalltt  kkoonnttiinnggeenntt  iinnddeennffoorr  iinnddeevvæærreennddee  åårr..    

  

1122..  

BBeessttyyrreellsseenn  kkaann  iinnddkkaallddee  ttiill  eekkssttrraa  oorrddiinnæærr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg..  

DDeerruuddoovveerr  kkaann  eett  fflleerrttaall  aaff  ddee  ffrreemmmmøøddttee  ppåå  eett  ffæælllleessmmøøddee    

bbeesslluuttttee  aatt  ddeerr  sskkaall  iinnddkkaallddeess  ttiill  eenn  eekkssttrraa  oorrddiinnæærr  GGFF..    

IInnddkkaallddeellsseenn  sskkaall  sskkee  mmeedd  mmiinniimmuumm  44  uuggeerrss  vvaarrsseell..  
  

1133..  



FFoorrmmaanndd  eerr  ssaammmmeenn  mmeedd  ddeenn  ddaagglliiggee  lleeddeerr  tteeggnniinnggssbbeerreettttiiggeeddee..  

DDeett  eerr  ffoorrmmaannddeenn  oogg  ddeenn  ddaagglliiggee  lleeddeerr,,  ddeerr  tteeggnneerr  ffoorreenniinnggeenn  ii  ffæælllleess  oovveerreennsssstteemmmmeellssee..  

DDeett  eerr  bbeessttyyrreellsseennss  ooppggaavvee  aatt  kkoooorrddiinneerree  ffoorreenniinnggeennss  aarrbbeejjddee  eefftteerr  ffæælllleessmmøøddeettss  

rreettnniinnggsslliinniieerr..  
  

1144..  

DDeett  ddaagglliiggee  aarrbbeejjddee  ffoorreeggåårr  ii  ddee  eennkkeellttee  rreeddaakkttiioonneerr..    

HHvveerr  rreeddaakkttiioonn  hhaarr  eenn  rreeddaakkttiioonnssaannssvvaarrlliigg  oogg  hhvveerrtt  pprrooggrraamm  ddeerr  sseennddeess  hhaarr  eenn  

pprrooggrraammaannssvvaarrlliigg..    

HHvveerr  rreeddaakkttiioonnssggrruuppppee  eerr  ddeessuuddeenn  aannssvvaarrlliigg  ffoorr  aatt  ooppttaaggee  eenn  kkooppii  aaff  hhvveerr  uuddsseennddeellssee..  

AAllllee  uuddsseennddeellsseerr  ooppttaaggeess  oogg  ooppbbeevvaarreess  ssoomm  ddookkuummeennttaattiioonn  oogg  uuddlleevveerreess  ttiill  ddeenn  

ggæællddeennddee  ttiillssyynnssmmyynnddiigghheedd..  OOppbbeevvaarriinnggeenn  sskkaall  sskkee  ffrreemm  ttiill  aatt  kkuullttuurrssttyyrreellsseenn  hhaarr  kkvviitttteerreett  

ffoorr  åårreettss  rreeggnnsskkaabb..    

  

  

1155..  

PPåå  ffæælllleessmmøøddeett  ffoorrddeelleess  lleeddiigg  sseennddeettiidd  ttiill  rreeddaakkttiioonnssggrruuppppeerrnnee  ((RRGG`̀eerrnnee))  
  

1166..  

FFæælllleessmmøøddeett  oogg  bbeessttyyrreellssee  kkaann  aannssæættttee  oogg  aaffsskkeeddiiggee  eevvtt..  ppeerrssoonnaallee..  
  

1177..  

FFæælllleessmmøøddeett  aaffggøørr  ddee  øøkkoonnoommiisskkee  ddiissppoossiittiioonneerr  ttiill  ffeekk..ss  aannsskkaaffffeellssee  aaff  uuddssttyyrr  oogg  

vveeddlliiggeehhoollddeellssee..  
  

1188..  

RRaaddiioo  VVeesstteerrbbrroo  vvaarreettaaggeess  aaff  eenn  ddaagglliigg  lleeddeerr,,  ssoomm  ssaammttiiddiigg  eerr  uuddnneerrsskkrriiffttaannssaannssvvaarrlliigg  

ssaammmmeenn  mmeedd  ffoorrmmaanndd  eelllleerr  nnææssttffoorrmmaanndd..  

DDeenn  ddaagglliiggee  lleeddeerr  kkaann  vvæællggeess  ttiill  kkaasssseerreerr,,  mmeenn  iikkkkee  ttiill  aannddrree  bbeessttyyrreellsseessppoosstteerr  mmeedd  

mmiinnddrree  ppeerrssoonneenn  eerr  uulløønnnneett..  

DDeenn  ddaagglliiggee  lleeddeerr  vvaarreettaaggeerr  ddeenn  ddaagglliiggee,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  lleeddeellssee  aaff  RRVV  ssaammmmeenn  mmeedd  

bbeessttyyrreellsseenn  uunnddeerr  aannssvvaarr  ffoorr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  oogg  RRVV`̀ss  vveeddttææggtteerr..    

DDeenn  ddaagglliiggee  lleeddeerr  ssøørrggeerr  ffoorr  iinnddkkaallddeellssee  ttiill  ddiivveerrssee  mmøøddeerr  ffeekk..ss..  ffæælllleessmmøøddeerr  oogg  

ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeerr..  DDeessuuddeenn  eerr  ddeenn  ddaagglliiggee  lleeddeerr    

aannssvvaarrlliigg  ffoorr  rreeffeerraattsskkrriivvnniinngg  ii  ffoorrbbiinnddeellssee  mmeedd  mmøøddeerr..    

LLeeddeerreenn    vvaarreettaaggeerr  ooggssåå  ffoorrhhaannddlliinngg  mmeedd  ffoorrsskkeelllliiggee  iinnssttaannsseerr,,  ssoomm  RRVV  eerr  aaffhhæænnggiigg  aaff;;  

ssaammtt  ssiikkrree  aannssøøggnniinnggeerrnneess  rreettttiiddiiggee  iinnddsseennddeellssee  oo..ss..vv..  
  

1199..  

EEtthhvveerrtt  mmeeddlleemm  aaff  bbeessttyyrreellsseenn  hhææfftteerr  iikkkkee  ffoorr  eevveennttuueellllee  øøkkoonnoommiisskkee  uunnddeerrsskkuudd  vveedd  

ffoorreenniinnggeennss  ddrriifftt..  DDee  øøvvrriiggee  hhææfftteerr  kkuunn  vveedd  ddeerreess  kkoonnttiinnggeenntt..  
  

    2200..  

FFæælllleessmmøøddeett  kkaann  bbeesslluuttttee,,  aatt  eett  mmeeddlleemm  eekksskklluuddeerreess,,  hhvviiss  vveeddkkoommmmeennddee  iikkkkee  eerr  ssiitt  

aannssvvaarr  bbeevviiddsstt  oovveerrffoorr  RRVV`̀ss  vveeddttææggtteerr  oogg  ddeenn  ttiill  eennhhvveerr  ttiidd  ggæællddeennddee  mmeeddiieelloovv..  

EEkksskklluuddeerriinnggeenn  kkaann  aannkkeess  ppåå  eenn  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg..  
  

  

  

  



2211..  
  

OOpplløøssnniinngg  aaff  FFoorreenniinnggeenn  RRaaddiioo  VVeesstteerrbbrroo  kkaann  kkuunn  sskkee,,  nnåårr  33  ppåå  hhiinnaannddeenn  fføøllggeennddee  

ffæælllleessmmøøddeerr  oogg  aaffsslluuttnniinnggssvviiss  eenn  eekkssttrraaoorrddiinnæærr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg  bbeesslluutttteerr  oopplløøssnniinngg..    

EEtt  eevveennttuueelltt  oovveerrsskkuudd//nneettttoo  ffoorrmmuuee  aaff  ffoorreenniinnggeennss  mmiiddlleerr  ttiillffaallddeerr  vveedd  oopplløøssnniinnggeenn  

aallmmeennnnyyttttiiggee  ffoorrmmååll..  
  

  

DDiissssee  vveeddttææggtteerr  eerr  vveeddttaaggeett  vveedd  eenn  eekkssttrraa  oorrddiinnæærr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinngg  aaff  1166..MMaarrttss  22001177  

aaffhhoollddtt  ppåå  rraaddiioo  vveesstteerrbbrroo  hhaallmmttoorrvveett  1133AA  11770000  kkbbhh..VV  

oogg  eerrssttaatttteerr  ddee  ttiiddlliiggeerree  vveeddttææggtteerr  aaff  22000022..  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


