VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN2RADIO
CVR.nr. 31 22 18 70
Vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling d. 06. marts 2019
§ 1. Navn.
Foreningens navn er DEN2RADIO. (Logo: D2R)
§ 2. Formål.
Den 2radio er en almindelig, ikke-erhvervsdrivende forening.
Den2radios formål er at producere og rundsende radioprogrammer og udvikle anden
kommunikationsvirksomhed. Den2radio er uafhængig af økonomiske og politiske interesser. Den2radio
bygger på ideerne om demokrati, ytringsfrihed og den klassiske idé om public service. Den2radios samlede
virksomhed skal via radiofrekvenser, internet eller lignende teknologiske platforme give lytterne et bredt
udbud af programmer med tilbud om kunstneriske oplevelser, debat og oplysning om kultur og samfund.
Den2radio benytter sig så vidt muligt af en teknologi, der, giver lytterne og brugerne af tjenesterne adgang
til programmerne, uanset hvor lytterne og brugerne befinder sig.
§ 3. Hjemsted.
Foreningens hjemsted er København.
§ 4. Medlemmer.
Medlemmer er de, der har deltaget aktivt i DEN2RADIO i perioden frem til den stiftende general-forsamling
d. 19. august 2008.
Som medlemmer kan optages personer med interesse for radioproduktion, og som aktivt vil medvirke til at
fremme foreningens formål.
§ 5. Kontingent.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
§ 6. Generalforsamlingen.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden
udgangen af april måned. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der
senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Dagsordenen for den ordinære
generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Godkendelse af budget
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Valg af revisor (og revisorsuppleant?)
Eventuelt
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved meddelelse til
medlemmerne. Indkaldelsen kan ske ad elektronisk vej. Med indkaldelsen skal endvidere følge foreningens
reviderede årsrapport for det foregående regnskabsår samt forslag til budget samt evt. forslag, som ikke
kan aflæses i budgettet.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af de stemmeberettigede medlemmer valgt dirigent,
som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Forslag fra medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal
indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til
medlemmerne 7 dage inden samme.
Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de ordinære medlemmer,
bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer og foreningens ophør, jfr. § 10.
Afstemninger sker ved håndsoprækning. Afstemninger skal dog finde sted skriftligt, såfremt mindst 2
medlemmer ønsker det. I så fald udpeger generalforsamlingen 2 stemmetællere.
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig
afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der udsendes referat af generalforsamlingens møde til medlemmerne.
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov – eller når mindst en trediedel af
foreningens ordinære medlemmer skriftligt fremsætter krav herom over for formanden med angivelse af
grunden hertil. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af
begæringen herom. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. Bestemmelserne
om nødvendigt flertal, afstemningsform, fuldmagt og referat i § 6 gælder også for ekstraordinære
generalforsamlinger.

§ 8. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I år med lige årstal
vælges fire medlemmer. I år med ulige årstal vælges tre medlemmer. Desuden vælges to suppleanter for ét
år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer
og sekretær.
Bestyrelsesmøder afholdes efter en på forhånd lagt plan, som er godkendt af bestyrelsen. Herudover
indkaldes bestyrelsen, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver
bestyrelsen indkaldt.
Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse
finder sædvanligvis sted ved hjælp af elektronisk post med angivelse af dagsorden. Mødeindkaldelse og
andet materiale skal sendes ud senest 1 uge inden bestyrelsesmødet, medmindre forholdene umuliggør
det.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 5
bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens, eller i formandens forfald
næstformandens, stemme udslaggivende.
Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sit virke.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Bestyrelsen udpeger medlemmer af sådanne underudvalg og arbejdsgrupper, og disse medlemmer kan
også udpeges uden for medlemskredsen.
§ 9. Bestyrelsens opgaver.
Bestyrelsen har det overordnede økonomiske og juridiske ansvar for foreningens virke.
§ 10. Regnskab og revision.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Årsrapporten skal revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 11. Tegning og hæftelse.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med endnu et
bestyrelsesmedlem.. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af
den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende
forpligtelser.
§ 12. Eksklusion
Bestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, der groft eller gentagne gange modarbejder
foreningens formål eller er i langvarig kontingentrestance. Bestyrelsens beslutning skal godkendes på den
ordinære generalforsamling, der kommer efter bestyrelsens beslutning. Forkaster generalforsamlingen
bestyrelsens beslutning, genindtræder den ekskluderede straks i de fulde rettigheder som medlem af
foreningen.
§ 13. Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt
de fremmødte ordinære medlemmer. Ændringsforslaget skal fremgå af dagsordenen..
Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
§ 14. Opløsning af foreningen
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige
ordinære medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny
generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte ordinære
medlemmer.
Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål
eller, hvis dette ikke kan lade sig gøre, til andre lignende formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af
formuen træffes af den opløsende generalforsamling på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.

