
Vedtægter for OZ7AMG Tårnby Radioklub
Ændret den 31. marts 2022

§1. Foreningens formål er at samle teknologi interesserede, i lokaler beliggende i Tårnby Kommune. Foreningen skal
virke for at styrke interessen og den personlige dygtiggørelse indenfor, men ikke begrænset til; elektronik,
programmering, satellitteknologi og trådløs kommunikation. Foreningen skal virke for at udbrede kendskabet til
amatørradio.

§2. Kontingentet til foreningen fastsættes af generalforsamlingen, og skal indbetales senest én måned efter
opkrævning.

§3. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1. januar til 31.december

§4. Foreningens ledelse, der vælges af generalforsamlingen, består af en formand, en kasserer, en sekretær og to
bestyrelsesmedlemmer. Alle er på valg hvert år.

§5 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer. 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 forpligtelser, der påhviler foreningen.

§6. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftligt
til de enkelte medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 25 % af medlemmerne skriftligt og
med dagsordenforslag forlanger det.

§8. Afstemninger på generalforsamlingen skal ske skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det, ellers ved
håndsoprækning.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Til vedtægtsændringer kræves dog et kvalificeret flertal på 2/3 af de
afgivne stemmer

§9. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fremtidig virksomhed
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer og sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer
9. Eventuelt

§10. Foreningen kan kun opløses hvis mindst 2/3 af medlemmerne ved skriftlig afstemning på en ekstraordinær
generalforsamling vedtager det

Samtidig træffes bestemmelse om anvendelsen af foreningens formue.


