København, 2021-01-03

Vedtægter for Tv-stationen foreningen

DFF
som står for

Danmarks Frie Fjernsyn
i daglig tale kaldet

Danmarks Fjernsyn
på engelsk

Denmark´s Free Television
eller i daglig tale

Denmark´s Television
Vi, undertegnede, besluttede dags dato at etablere en Tv-station i form af en forening ved navn:

DFF
som står for

Danmarks Frie Fjernsyn
i daglig tale kaldet

Danmarks Fjernsyn
på engelsk

Denmark´s Free Television
eller i daglig tale

Denmark´s Television
Stifterne:

1 Mathilde Grafström
2 Markus Göttler
3. Søren Ventegodt
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§ 1. Foreningens navn

Tv-stationen er en foreningen ved navn ”DFF” som står for ”Danmarks Frie Fjernsyn”, i daglig tale
”Danmarks Fjernsyn”, på engelsk ”Denmark´s Free Television” eller i daglig tale ”Denmark´s
Television”

Foreningens adresse er: C/O Søren Ventegodt, Schlegels Alle 4, 5.t.v, 1807 Frb. C

CVR nummer:

§ 2. Formål
Foreningens formål er at organisere og præsentere alle frie* medier og formidlere,
der





ønsker at formidle relevant viden om verden
formidler viden baseret på sandhed, sund fornuft & hjerte, videnskabelig redelighed, og hæderlig,
kvalificeret refleksion
formidler kunst, kultur, underholdning og debat, der inspirere til nytænkning og perspektiv, og til
udvikling af sunde, glade og bæredygtige nye tanke- og levemåder
evner at formidle i høj kvalitet både fagligt og journalistisk

* frie, se definitionen af dette begreb nedenfor §3 stk. 2
DFF har til konkret til formål at:
1) indsamle, skabe og formidle viden, herunder videnskabelig viden, herunder lægevidenskabelig
viden, fx om virus, herunder Corona virus.
2) Indsamle, formulere og formidle livsfilosofi, der fremmer menneskets livskvalitet og lykke, dets
bevidstgørelse, dets sundhed, dets frihed, og dets personlige udvikling af talent, menneskelige
relationer og arbejdsglæde.
3) at give mediekritik og påpege misinformation, statscensur og magtmisbrug inden for medierne.
4) at give kritik af politiske partier og regeringens politik, af politikere og deres gerninger, af
domstolene og deres arbejde, af politi og militær, og af medierne og alle andre statslige og private
institutioner og organisationer, når de ikke opfører sig konstruktivt, passende, uafhængigt og
objektivt.
5) at placere ansvar hos individer, virksomheder, organisationer, regering mm., herunder politikere og
embedsfolk, når individer, virksomheder og samfundet som helhed i Danmark påføres unødvendige
tab og lidelser, når disse forhindrer positiv udvikling, og forsinker eller stopper processer, der fører
til bæredygtig samfundsudvikling
6) at re-etablere demokratiet, magtens tredeling, grundloven og de øvrige grundrettigheder, herunder
menneskerettighederne og de demokratiske konstitutioner, og at arbejde for bæredygtighed og
naturbevarelse - i Danmark, i Norden, i Europa og i verden.
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7) at modvirke, at det gentager sig at individer, virksomheder og samfund skades som følge af fejl,
vildfarelser, magtmisbrug og unødvendig samfundsnedlukning mm. i forbindelse med
epidemier/pandemier.
8) at investere sine midler i ejendomme og produktionsmidler, handle, importere, eksportere, investere
etc. for at varetage sin formue på en måde, der betænker det fremtidige virke og bæredygtigheden.
9) at hjælpe, støtte og styrke sine medlemmer.

Foreningens arbejder ved:
1) at drive og eje radio- og TV studier og stationer, eje produktionsudstyr, have teknikkere mm.
tilknyttet som gratis eller mod betaling stilles til rådighed for såvel egne produktioner som
medlemmernes produktioner
2) gennem radio, TV, foredrag og anden formidlingsvirksomhed på trykte, talte og digitale medier mm.
at oplyse samfundet jf. sin målsætning,
a) i særdeleshed oplyse om filosofier der fører til menneskets frihed, bevidstgørelse og lykke
b) i særdeleshed oplyse om og debattere løsninger på verdens problemer
c) i særdeleshed oplyse om frihedsbegrebet, og om grundloven, menneskerettighederne, og andre
borgerrettighedsaspekter og om krænkelser heraf
3) at ansætte lønnet og ulønnet arbejdskraft til sine aktiviteter
4) at indsamle donationer og midler fra fonde o.l., idet DFF for at sikre sin frihed aldrig må anvende sig
af reklamefinansiering eller modtage penge fra staten, hverken direkte eller indirekte.
5) at varetage egne og medlemmernes interesser gennem deltagelse i den offentlige debat og på anden
måde, herunder ved sagsanlæg mod staten, dens institutioner, eller anden person eller virksomhed.
6) at støtte whistleblowers og benytte deres oplysninger.
7) at forske i livskvalitet, lykke, trivsel, helse og funktionsevne i den danske befolkning, herunder at
påvise hvilke faktorer der fremmer og kompromitterer disse essentielle ting.
8) at gennemføre principielle sager om erstatning o.l. for udvalgte individer og virksomheder.
9) at registrere og systematisere al viden der tilvejebringes jf. pkt. 1-7 mhp.
- bedst muligt at modvirke at politikere og embedsfolk igen træffer beslutninger med store
samfunds- virksomheds- og individ-skadelige virkninger i forbindelse med falske pandemier
- og andre lignende, udemokratiske aktiviteter.
10) at investere sine midler klogt og kreativt, således at der også vil være midler til fremtidens virke,
gerne i økologisk landbrug og frugtavl, og at handle – herunder importere og eksportere - fornuftigt,
langsigtet og med henblik på bæredygtighed.
11) … og anden hermed forbunden virksomhed.

§ 3. Medlemmer og medvirkende
Som medlemmer optages personer, virksomheder og organisationer, der er frie medier, frie
produktionsselskaber, og øvrige frie formidlere, private som professionelle, jf. foreningens formål.
Stk. 2. Ved ”frie” forstås formidlere, der er uafhængige af politiske og økonomiske interesser. Dette
betyder ikke at de er upolitiske eller ukommercielle, men de må ikke være styret udefra af politiske
eller økonomiske kræfter, fx af den siddende regering, industrier, interesseorganisationer, politiske
partier, eller virksomheder, eller af privatpersoner eller organisationer med økonomiske eller
politiske interesser.
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Stk. 3. Hvis der er tale om at deltagere i DFFs programmer, det være sig individer,

virksomheder eller organisationer, modtager penge fra en virksomhed eller fra staten,
herunder fra en person med nær tilknytning til en virksomhed eller statslig institution, eller
på anden måde er under indflydelse, skal dette deklareres i forbindelse med
udsendelsen/formidlingen.
Stk. 4. Individer kan blive frivillige støttemedlemmer uden stemmeret til
generalforsamlingen. Bestyrelsen bestemmer kontingentet.
Stk. 5. Donationer kan være anonyme.
Stk. 6. Nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen eller af den der tegner foreningen.
Stk. 7. Et medlem, der ikke arbejder aktivt for foreningens interesser, eller som ikke virker i
dens ånd, eller som handler i strid med dens etik og værdier som udtrykt i §2, kan
ekskluderes af bestyrelsen.

§ 4. Ledelse
Foreningens ledelse består af bestyrelsen og en faglig komite. Bestyrelsen bestemmer over
foreningens anliggender og omkring det faglige nedsættes en faglig komite, som rådgiver
bestyrelsen og formanden. Den faglige komite har ikke selvstændigt ret til at tegne foreningen.

§ 5. Bestyrelsen og komiteens opgaver og kompetencer
Bestyrelsen udtaler sig i offentligheden gennem formanden. Bestyrelsen disponerer over eventuelle
midler. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens liv og udtalelser under ansvar over
for generalforsamlingen.

§ 6. Indtægter
Foreningen finansieres gennem frivillige sponsorater og andre bidrag, samt fundraising og gennem
medlemskontingenter og støttemedlemskontingenter.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter frit kontingentstørrelser for individ- og virksomhedsmedlemskaber,
herunder for støttemedlemsskaber.

§ 7. Foreningens ledelse
Foreningen ledes i det daglige af bestyrelsen som vælger en formand af sin midte. Formanden er
samtidig formand for den faglige komite. Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen, som
ordinært afholdes hvert andet år i maj måned. Første gang maj 2023.
Foreningen tegnes af formanden alternativt af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan til den daglige ledelse ansætte en direktør, der refererer til formanden.
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§ 8. Generalforsamlingen
Generalforsamlinger indkaldes ved mail til medlemmerne med følgende dagsorden mindst 2 uger
inden mødet:
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med samme frist. Begæring om ekstraordinær
generalforsamling kan fremsættes skriftligt af formanden eller skriftligt af 2/3 af medlemmerne og
skal indeholde forslag til punkter på generalforsamlingens dagsorden.

Den ordinære generalforsamling behandler følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for den forløbne periode.
4. Regnskab til godkendelse.
5. Budget til orientering.
6. Bestyrelsens planer for fremtiden, herunder budget for aktiviteter.
7. Valg af bestyrelse.
Stifterne er den første bestyrelse. Denne sidder indtil den første ordinære generalforsamling 2023.
Hvert andet år, første gang i 2023, afgår en tredjedel af bestyrelsen. Der kan ske genvalg.
8. Valg af revisor
9. Evt.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9. Opløsning af foreningen
Foreningen kan foreslås nedlagt af bestyrelsen og kan nedlægges af generalforsamlingen, hvor dette
kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte. Ved opløsning af foreningen doneres eventuelle midler til et
formål der svarer til DFFs formål efter bestyrelsens valg.
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DFFs vedtægter tiltrædes herved

København, 2021-01-03

Stifter 1, Navn, fødselsdato og underskrift samt dato for underskrift

Mathilde Grafström 291081-XXXX 3. januar 2021

Stifter 2, Navn, fødselsdato og underskrift samt dato for underskrift

Markus Göttler 040188-XXXX 3. januar 2021

Stifter 3, Navn, fødselsdato og underskrift samt dato for underskrift

ren Ventegodt 260361
XXXX 3.
3 janu
Søren
260361-XXXX
januar 2021
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TRIAL MODE − Click here for more information

DFF - Stiftende generalforsamling blev afholdt 2021-01-03.
Referent SV.

København 2021-01-03

0. Til stede: Mathilde Grafström, Markus Göttler og Søren Ventegodt.
Alle tilsluttede sig det foreliggende udkast for DFF (side 1-6 i dette dokument), som blev underskrevet af de
tilstedeværende, der herefter gennemførte den stiftende generalforsamling i overensstemmelse med følgende
dagsorden, som fremgår af referatet, der ligeledes underskrevedes:
1. Valg af dirigent. Markus Göttler blev valgt.
2. Valg af referent. Den der bliver formand skriver referat.
3. Bestyrelsens beretning for den forløbne periode. – Nul.
4. Regnskab til godkendelse – Nul.
5. Budget til orientering – Nul.
6. Bestyrelsens planer for fremtiden, herunder budget for aktiviteter.
Mathilde Grafström laver facebookside for foreningen under sit eget navn.
Formanden sørger for at foreningen får CVR-nummer, bankkonto, og at hjemmesiderne www.dff.dk,
www.danmarksfjernsyn.dk, www.danmarksfriefjernsyn.dk og www.Denmark´s.free.television.org købes til
foreningen (hvis de er ledige), samt at informationsmateriale mm. udarbejdes.
Det accepteres at formanden i første omgang lægger ud for foreningen (gæld dokumenteres ved bilag), og
foreningen forpligter sig til at betale sin gæld når det bliver muligt.
Formanden konstituerer den faglige komite.
7. Valg af bestyrelse.
Stifterne Mathilde Grafström, Markus Göttler og Søren Ventegodt udgør de første medlemmer og den første
bestyrelse.
Søren Ventegodt blev enstemmigt valgt som formand.
8. Valg af revisor – PWC Hellerup blev valgt.
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Referatet fra DFFs stiftende generalforsamling tiltrædes hermed

København 2021-01-03

Stifter 1, Navn, fødselsdato og underskrift samt dato for underskrift

Mathilde Grafström 291081-XXXX 3. januar 2021

Stifter 2, Navn, fødselsdato og underskrift samt dato for underskrift

Markus Göttler 040188-XXXX 3. januar 2021

Stifter 3, Navn, fødselsdato og underskrift samt dato for underskrift

Søren Ventegodt 260361-XXXX 3. januar 2021
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