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Vedtægter
§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er ”Fynbo TV”.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Østfyn

§ 2. Foreningens Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at drive tv-virksomhed og online medier i Danmark.
Stk. 2. Foreningen hoved region er Fyn, men er ikke begræset til kun at producere TV der.
Stk. 3. At give plads og undervisning til studerende og andre med interesse i tv produktion

§ 3. Medlemskab
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver der som har interesse i at støtte regionalt og lokalt tv
og medier arbejdet på alle områder.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens
formand, eller forretningsfører. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt
kontingent for den første, på generalforsamlingen fastsatte periode.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, og sker med virkning fra
udgangen af en periode.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet
opkræves forud for en af generalforsamlingen fastsat periode.

§ 4. Foreningens bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen.
Stk. 2. Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer. Der vælges 2 det ulige år og 1-3 det lige år.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5. Bestyrelsen kan ansætte personale, eller danne en redaktion til at forestå foreningens
daglige drift. Bestyrelses medlemmer kan også blive ansat i foreningen.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af dets medlemmer er tilstede.

§ 5. Generalforsamling
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun medlemmer uden
økonomisk mellemværende med foreningen kan stemme på generalforsamling. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt.
Stk. 2. Valgbare til bestyrelse er medlemmer der har været medlem i mindst 6 mdr.
Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:









Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af det reviderede regnskab samt forelæggelse af årsbudget
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Indkomne forslag
Eventuelt

Stk. 4. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af juni måned, og indkaldes
med brev / e-mail underskrevet af formand og næstformand til foreningens medlemmer.
Stk. 5. Forslag fra medlemmerne skal være foreningen i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst halvdelen af bestyrelsen
finder det nødvendigt, eller når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter krav om det, med
angivelse af dagsorden.
Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som indkaldelse til
ordinær generalforsamling.

§ 7. Økonomi
Stk. 1. Bestyrelsen kan udnævne en regnskabsfører. Bestyrelsen kan dog ikke fraskrive sig
ansvaret for at regnskabet er lavet korrekt.
Stk. 2. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december, og inden udgangen af
februar måned er regnskabsføreren pligtig til at overgive årsregnskabet til revisionen.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse.
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden & næstformand. Ved optagelse
af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke
Foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 9. Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan kun besluttes på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling
de vedtages på.

§ 10. Opløsning af foreningen.
Stk. 1. Foreningen kan opløses ved vedtagelse på årsmødet med 2/3 flertal eller på to møder i
træk med almindeligt flertal.
Stk. 2. Ved foreningens eventuelle opløsning tilfalder dens midler det frivillige medie arbejde
lokalt i foreningens hjemsteds område efter nøje overvejelser.
Ændring i §5. stk. 4 vedtaget på ordinær generalforsamling den 21. juni 2017
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. december 2013

