
VEDTÆGTER FOR FORENINGEN RADIO RØNDE 
 

1. Navn og hjemsted: 
 

Foreningens navn er Radio Rønde og hjemstedet er Syddjurs kommune. 
 

2. Formål: 
 

Foreningens formål er 
 - at etablere og drive ikke kommerciel lokalradio med navnet Radio Rønde - Syddjurslokalradio 
   eller et navn som relaterer til Rønde/Mols/Djursland området. 
 - at udvide mulighederne for Syddjurs kommunes borgere for at komme til orde. 
 - at videregive informationer til borgere i Syddjurs kommune og omegen. 
 
Alle aktiviteter sker i nært samarbejde med de andre sendetilladelses indehavere,  
på de frekvenser vi har sendetilladelse til. 
 

3. Medlemmer: 
 

Som foreningens medlemmer tegnes foreninger og firmaer. 
Ved foreninger forstås: Institutioner, foreninger, bevægelser o.l.  
Lyttermedlemmer optages som enkeltpersoner eller samboende familie i støtteforeningen. 
Støtteforeningen er medlem af foreningen Radio Rønde 
 

4. Indmeldelse: 
 

Indmeldelse sker ved betaling af gældende kontingent. Indmeldelsen er først gyldig, når 
kasseren har modtaget kontingent indbetalingen. 
 

5. Repræsentantskab: 
 

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og består af et medlem fra hver af 
de tilsluttede foreninger og firmaer, samt af de valgte lytterrepræsentanter. 
 
Lyttermedlemmerne er altid sikret tre pladser i repræsentantskabet. Disse vælges på  
repræsentantskabsmødet af de fremmødte lyttermedlemmer. 
 
Udover de nævnte medlemmer af repræsentantskabet, kan der optages ekstraordinære 
medlemmer med taleret, men uden stemmeret på repræsentantskabsmødet.  
 
Repræsentantskabet indkaldes mindst en gang årligt inden udgangen af april måned. 
Repræsentantskabet indkaldes med mindst 30 dages varsel ved annoncering via radioens 
frekvenser, eller via dagspressen/ugeavisen. 
 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 14 dages 
varsel, Indkaldelse skal finde sted såfremt 1/3 af bestyrelsen, dog mindst 2 personer, ønsker dette, 
eller efter  en til bestyrelsen skriftelig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 25 
medlemmer. 
Repræsentantskabsmødet skal afholdes senest 1 måned efter at begæring er fremsat overfor 
bestyrelsen. 
Ekstra ordinær Repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 30 dages varsel, ved annoncering via 
radioens frekvenser, eller via dagspressen/ugeavisen, med angivelse af dagsorden. 
 



Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 
 
 1. Valg af dirigent og referent. 
 2. Valg af lytter- og foreningsrepræsentanter. 
 3. Bestyrelsens beretning 
 4. Regnskab og budget. 
 5. Indkomne forslag. 
 6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. 
 7. Fastsættelse af kontingent. 
 8. Valg af kritisk bilagskontrolør og bilagskontrolørsuppleant. 
 9. Evt. 
 
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5, skal ved navns underskrift tilstilles bestyrelsen 
senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse, forslag til vedtægtsændringer dog senest 3 
uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. 
 
Alle beslutninger på et repræsentantskabsmøde træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget 
vedtægtsændringer. Det til enhver tid lovligt indvarslede repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtig. 
Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab er stemmeberettiget, for nyindmeldte 
medlemmer skal kontingentet være betalt senest 35 dage før repræsentantskabsmødet, for at man er 
stemmeberettiget på repræsentantskabsmødet. 
 
Ingen kan som fuldmægtig på repræsentantskabet repræsentere mere end et medlem. 
 
 

6. Bestyrelsen: 
 

Bestyrelsen er radioens daglige ledelse. 
 
Bestyrelsen er på 5 medlemmer og vælges af og blandt repræsentantskabet. 
Mindst 1 medlem vælges blandt lytterrepræsentanterne. 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år. 
 
For at sikre kontinuitet afgår hvert andet år 2 og hvert andet år 3 medlemmer. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for 
foreningens drift. 
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen, hvor iblandt formanden eller 
næstformanden er tilstede. 
 
I tilfælde af stemmelighed har formanden (og i dennes fravær næstformanden) den afgørende stemme. 
Bestyrelsen skal føre protokol over sin virksomhed. 
 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg/arbejdsgrupper til varetagelse af særlige opgaver, og disse er 
ansvarlige overfor bestyrelsen. 
 



Bestyrelsen afslutter de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige bemyndiget til, 
på foreningens vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for. 
 
Foreningen tegnes normalt ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand  
sammen med kasseren. Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til at hæve  
foreningens i pengeinstitutter indestående midler, samt til at disponere på foreningens  
vegne i forhold til postvæsnet. 
 
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 
 

7. Programråd: 
 

Bestyrelsen kan nedsætter et programråd, hvis der blandt programproducenterne er interesse herfor 
Programrådet er ansvarlig overfor bestyrelsen. 
 

8. Regnskab: 
 

Radioens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 
På hvert års ordinære repræsentantskabsmøde fastsættes, efter oplæg fra bestyrelsen,  næste års 
kontingent af repræsentantskabet 
 
Revision finder sted engang årligt efter regnskabsårets afslutning. 
Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted når bilagskontrolant eller revisor ønsker dette 
Regnskabet checkes af bilagskontrolant og fremlægges på repræsentantskabsmødet. 
 
9. Vedtægtsændringer: 
 

Beslutning om vedtægtsændringer kan kun ske på et repræsentantskabsmøde, hvis 3/4 
af de stemmeberettigede stemmer for ændringen. 
 
Ændringsforslag fremsendes til bestyrelsen, der bekendtgør dem senest 14 dage før 
repræsentantskabsmødet. 
 
10. Udelukkelse: 
 

Bestyrelsen kan lukke for medlemmers og medarbejderes adgang til radiostationen, når de efter 
bestyrelsens opfattelse overtræder vedtagne regler og retningslinier. 
 

Et medlem/en medarbejder som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger som er 
vedtaget af repræsentantskabet, eller som direkte skader foreningen ved at modarbejde foreningens 
formål og interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. 
 
En beslutning om at ekskludere et medlem/en medarbejder kan ikke træffes, før pågældende medlem 
eller medarbejder har fået mulighed for at ytre sig om dette. Der skal tages hensyn til vedkommendes 
eventuelle forklaring før enhver beslutning om eksklusion træffes. 
 

På det først kommende repræsentantskabsmøde, orienterer formanden om evt. 
udelukkels/eksklusioner. 
 

11. Hæftelse: 
 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid tilhørende formue. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, for  
de  på foreningen påhvilende forpligtelser. 
Medlemmer kan alene miste indbetalt indskud (støtte)/kontingent. 



12. Opløsning: 
 

Opløsning kan kun ske på 2 på hinanden efterfølgende repræsentantskabsmøder, afholdt  
med mindst 2 ugers mellemrum, hvor der kræves at mindst 3/4 stemmer for opløsning. 
 
Ved opløsning træffer repræsentantskabet beslutning om fordeling af foreningens aktiver 
til almennyttige formål. 
Ved opløsning skal foreningens afsluttende regnskab offentliggøres. 
 
================================================================== 
Således vedtaget d. 14/4 1986, med ændringer af april 89, marts 91 og marts 92. 
Tilføjelse i § 11 og ændring af §7 vedtaget på repræsentantskabsmødet 25/4 1994. 
Ændring i § 2 , § 3, § 5 og tilføjelse i § 5 vedtaget på repræsentantskabsmødet 14/3 1996 
Ændring af § 1 og § 2 vedtaget på ekstraordinær repræsentantskabsmødet 20/5 1998 
Ændring i § 2 , § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 og § 11 vedtaget på repræsentantskabsmødet 21/4 2004 
Ændring i § 1 , § 2, § 3, § 5 og § 8 vedtaget på repræsentantskabsmødet 19/4 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 


