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Vedtægter
§ 1.

Foreningens navn er ”Foreningen Højderyggens Weekendradio.”

§ 2.

Foreningens hjemsted er Nørre Snede kommune.

§ 3.

Foreningens formål er at drive lokalradio stationen ”Højderyggens Weekendradio.” i Nørre Snede kommune som en
upolitisk og uafhængig radiostation. - Udsendelserne skal være afvekslende at lytte til i kraft af populær musik.
Radioen skal bringe oplysning, information, debat, service og underholdning på en måde, der giver en stor lytterskare
i lokalområdet.

§ 4.

Medlem af foreningen er bestyrelsens medlemmer. Andre medlemmer kan optages, hvis alle øvrige til enhver tid
værende medlemmer kan godkende det.

§ 5.

Foreningens interesser varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer, der selv konstituerer sig. Formanden er bemyndiget
til at tegne foreningen.

§ 6.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes af formanden med mindst en uges varsel ved bekendtgørelse i radioen og med en
dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent, beretning fra formand og kasserer, indkomne forslag, valg til bestyrelse, og eventuelt.
Bestyrelsen vælges med 1 medlem pr. år.

§ 7.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der bor i Nørre Snede kommune eller er tilknyttet radioen.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden med en uges varsel.

§ 9.

Ændring af Foreningens vedtægter kan ske på den årlige generalforsamling, hvis alle medlemmer kan stemme herfor
Kan enighed ikke opnås, kan der indkaldes til en ny generalforsamling med mindst en uges varsel. På denne
generalforsamling kan kun forslaget behandles og her kræves simpelt flertal blandt af de fremmødte medlemmer.

§ 10.

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld

§ 11.

I alle afstemninger anvendes simpelt flertal, hvis ikke andet kræves af disse vedtægter.

§ 12.

Bestyrelsen kan ansætte personale (lønnet eller ulønnet) til at drive ”Højderyggens Weekendradio”

§ 13.

Foreningen kan også optage medlemmer der bor udenfor Nørre Snede kommune.

§ 14.

Foreningen kan kun opløses efter 2 afholdte generalforsamlinger. Ved første generalforsamling kræves at 2/3 af de
fremmødte medlemmer stemmer herfor. Ved 2. Generalforsamling, der skal indvarsles med mindst en uges varsel,
gælder simpelt flertal.

§ 15.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler anvendes til radiovirksomhed i Nørre Snede kommune i
”Højderyggens Weekendradio.”s ånd. Er dette ikke muligt, skal foreningens midler gå til ungdomsarbejde i Nørre
Snede kommune.
Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. marts 2000
Enkelte ændringer tilføjet ved foreningens generalforsamling den 29. Marts 2005

Bestyrelsen den 23. Marts 2017.

Henrik Østergard, Formand
Liljevej 3, 8766 Nørre Snede
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Skolegade 12, 8766 Nørre Snede

Janie Rasmussen, Best.medlem
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