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Vedtægter for
Roskilde TV
§1 Navn

Foreningens navn er Roskilde TV og er hjemmehørende i Roskilde.

§2 Formål

Foreningens formål er at producere og sende lokal-tv.

§3 Medlemskab

Indmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse pr. e-mail til Roskilde TV eller ved
udfyldelse af tilmeldingskuponen på hjemmesiden. Bestyrelsen skal godkende optagelsen af
nye medlemmer. Erhvervsvirksomheder må ikke have bestemmende indflydelse.

§4 Midler

Foreningens midler skaffes ved medlemmernes indskud, tilskud fra Kulturstyrelsen og øvrige
indtægter.
Eventuelt overskud ved foreningens ophør skal doneres til ikke-kommercielt
ungdomsarbejde i Roskilde.

§5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen pr. e-mail med 14 dages varsel.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juli.
Alle generalforsamlinger afholdes i Roskilde.
Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen det pågældende år. Sammen
med indkaldelsen til generalforsamlingen sendes de fuldstændige forslag, der kommer til
behandling til medlemmerne pr. e-mail sammen med regnskabet.
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§6 Generalforsamlingens dagsorden

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Bestyrelsens årsberetning
5. Forelæggelse af regnskab for foregående år til godkendelse
6. Forelæggelse af budget
7. Fastsættelse af medlemskontingent
8. Valg af bestyrelse
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

§7 Vedtægtsændringer

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, dog kræves ved
ændring af vedtægterne, at beslutning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§8 Stemmeret

Medlemmerne har én stemme pr. person. Foreninger og erhvervsvirksomheder har ikke
stemmeret.

§9 Protokol

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af
dirigenten.

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller bestyrelse har
besluttet det, samt når det skriftligt forlanges af mindst 1/3 af medlemmerne.
Et sådant forlangende skal indeholde angivelse af de emner, der ønskes behandlet på den
ekstraordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal inden 14 dage efter forlangendets modtagelse indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med 8 dages varsel.
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§11 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-7 medlemmer, der vælges af
generalforsamlingen.
Valgperioden er 1 år. Et flertal af bestyrelsens medlemmer skal have bopæl i området.

§12 Foreningens ledelse

Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningens anliggender under ansvar over for
generalforsamlingen. Der vælges af sin midte en formand.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det fornødent, samt når begrundet krav
herom fremsættes af et bestyrelsesmedlem eller forretningsføreren.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§13 Forretningsføreren

Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører, der skal følge de regler og anvisninger, som
bestyrelsen giver.

§14 Tegningsregler

Foreningen tegnes enten af formanden eller kassereren eller en eventuel forretningsfører
hver for sig. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af
den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke optage
lån eller pantsætning af foreningens aktiver. Bestyrelsen kan bemyndige en af de
tegningsberettigede til at have et betalingskort.
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§15 Foreningens opløsning

Foreningens opløsning eller omdannelse skal forelægges en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling på hvilken - for at gyldig beslutning kan tages - der skal være en majoritet
på 2/3 af de afgivne stemmer.

Således vedtaget på generalforsamling 16. juni 2021.

Pia Kloster
Formand

Annabell Bennekow
Bestyrelsesmedlem

Annette Thuesen
Bestyrelsesmedlem

Karl Frederik Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Lone Carmel
Bestyrelsesmedlem

Vagn Olsen
Bestyrelsesmedlem
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