Vedtægter
For
Radio Nibenitten
Nibe den 27 april 2017

§1
Navn, formål og hjemsted:
Foreningens navn er Radio Nibenitten.
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.
(NYE) Foreningen har til formål at drive ”ikke kommerciel” radiovirksomhed.

§2
Medlemsforhold:
A. Optagelse:
Som medlem kan optages personer, husstande osv.
Indmeldelse sker ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til foreningen med angivelse af
telefonnummer og adresse.
B. Udmeldelse og eksklusion:
Udmeldelse finder sted skriftlig til foreningen, senest med tre måneders varsel til
regnskabsårets udgang.
Den daglige ledelse kan beslutte, at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af
medlemskabets flydende forpligtigelser, eller handler til skade for foreningen.
Medlemmer, der trods påkrav ikke betaler forfalden kontingent, slettes dog uden videre
fra det pågældende regnskabsårs udløb.
Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance, fritager ikke for
kontingentforpligtigelse, for det regnskabsår i hvilken udelukkelsen finder sted.

§3
Bestyrelsen:
A. Opgave og valg:
Foreningens daglige ledelse varetages, af en bestyrelse på fem medlemmer.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, for en periode af to år ad gangen.
Genvalg kan finde sted. Valg til bestyrelsen finder sted således, at der hvert år
er henholdsvis to, og tre medlemmer af bestyrelsen på valg.
Ved første ordinære generalforsamling efter foreningens stiftelser er tre
medlemmer på valg, og de på valg værende medlemmer udpeges ved
lodtrækning, mellem bestyrelsesmedlemmerne.
Der vælges på generalforsamlingen, for et år ad gangen to suppleanter til bestyrelsen.
Afgår et af de udpegede medlemmer, udpeges straks et nyt medlem.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, med en formand,
en næstformand, en sekretær og en kasserer.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil, og indadtil.
Det påhviler herunder bestyrelsen, at føre tilsyn med de i foreningen eventuelle
ansatte personer, og deres virksomhed, ligesom bestyrelsen fører tilsyn med frivillig
arbejdskraft i foreningen.
B. Bestyrelsens arbejde:
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens møder afholdes, når
formanden finder det fornødent, eller et bestyrelsesmedlem kræver det. Indkaldelse
finder sted skriftlig med angivelse af dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af alle
tilstedeværende.
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, men er kun
beslutningsdygtig, når tre medlemmer er tilstede.
Ved stemmelighed er formandens, eller den fungerende formands stemme
udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

§4
Generalforsamling:
A: Tidspunkt, indkaldelse og gennemførelse:
B: Generalforsamlingen er kun for personer med gyldigt medlemskab, og for pressen
iflg. aftale med bestyrelsen.
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i april måned, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkommende forslag.
6. Valg af henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer,
Lige årstal vælges to bestyrelsesmedlemmer.
Ulige årstal vælges tre bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Indkaldelse med angivelse, af dagsorden skal finde sted med tre ugers varsel, ved
annoncering i Nibe Avis, eller i den på egnen mest udbredte dagblad / ugeavis.
Forslag fra medlemmer, der ønskers fremme til afstemning udenfor den udsendte
dagsorden, skal sendes skriftlig til bestyrelsen, senest 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet
følger af nærværende vedtægt.
Hvert medlem har én stemme.
Afstemning skal finde sted skriftlig, såfremt blot et af de tilstedeværende medlemmer
ønsker det.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dag således af hvert medlem kun kan medbringe
højst én fuldmagt.
C. Kompetence:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
D. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, af bestyrelsen efter behov, og skal
indkaldes når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter krav herom,
med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest
seks uger efter modtagelsen af begæring herom, indkaldelse iflg. overstående.

§5
Foreningens regnskab følger kalenderåret, og kontingent er månedsvis.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter, og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger.
Kassererne fører kassebog over samtlige indtægter, og udgifter efter anvisning, fra bestyrelsens
anviste revisor. Regnskabet udarbejdes af den, af foreningens valgte revisor.
Foreningens formue består af kontingenter og gaver.

§6

Tegning og hæftelse:
Foreningen forpligtes udadtil, ved underskrift af formanden, og et bestyrelsesmedlem.
Ved køb, og salg af fast ejendom, samt pantsætning tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

§7
Drift af radio:
Foreningens bestyrelse udpeger efter samråd med radioens medarbejdere en daglig leder af
radioen, der forestår den daglige ledelse. Frivillige samt ulønnede medarbejdere ansættes af den
daglige leder.
Den daglige leder fastlægger sammen med medarbejderne ved radioen programsendetiderne.
Medarbejderen og den daglige leder, udarbejder i fællesskab programindhold, sendetider, og de
enkelte programmer mv., eventuelt i form af nedsættelse af forskellige udvalg, til udarbejdelse af
enkelte programmer.
Foreninger er upolitisk.
Til ændring af nærværende vedtægter, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de
afgivne stemmer.

§8
Opløsning:
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling, med 2/3 majoritet blandt
samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til ny
generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet, blandt fremmødte
medlemmer.
Ved foreningens opløsning foreholdes med foreningens formue således:
Den opløsende generalforsamling træffer bestemmelse om, fremtidig anvendelse af foreningens
midler. Dog således at midlerne kun kan bruges til, almennyttige formål med tilknytning til Nibe.
Fordeling af midlerne efter formål skal foretages af en kommission på fire medlemmer i forening
og i enighed.
De fire medlemmer:
1. Radioens advokat på opløsningstidspunktet.
2. Et bestyrelsesmedlem af tidligere Radio Nibenitten.
3. To medlemmer valgt på den opløsende generalforsamling.
Fordeling af midler:
A: Kommissionen skal først sørge for at den afsættes midler til oprydning efter radioen.
a: Lokaler opryddes / bortsælges
b: Inventar opryddes / bortsælges
c: Mast fjernes eller bortsælges. Det skal ske i overensstemmelse med ejer af
matr. Nr. 13 b. Vokslev by, Vokslev.
B: Kommissionen skal i videst muligt omfang tage højde for forslag fra
generalforsamlingen til fordeling.

§9
Voldgift:
Stridigheder om anvendelse, og fortolkning af denne vedtægt, afgøres ved voldgift.
Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf begge af stridens parter vælger en, samt
en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes, om valget af
opmand, udpeges han af dommerne i den retskreds hvori foreningen ligger. I øvrigt henvises til
lov nr. 181 af 24 maj 1972 om voldgift.
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