
Vedtægter for Radio Håb 
 
 
§1. Foreningens navn er : Radio Håb som har hjemsted i Aarhus 
 
 

Formål : 
 
§2 : 
Foreningen er demokratisk opbygget, og er uafhængig af politiske og religiøse 
interesser. 
§3 : 
Foreningens formål at drive radioen for  Ældre og handicappede  i Århus  
 

Medlemmer  
§4 : 
a) Alle, som kan tilslutte sig radioens vedtægter, kan blive medlem af Radio Håb.  
 Medlemmer skal betale et årligt kontingent, som fastsættes på radioens generalforsamling. 
§5 
Medlemskabet slettes, hvis man er i restance med mere end et års perioders kontingent. 

Økonomi 
 
§6: 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 
§7: 
Regnskabsåret går fra den 1.1. til den 31.12. 
§8: 
Årsregnskabet skal færdiggøres af en autoriseret revisor. 
 

Generalforsamling 
 
§9: 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og har afgørende myndighed i spørgsmål, 
som falder uden for de i vedtægten fastsatte rammer. 
 
§10: 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i marts, med mindst 14 dages skriftlig varsel. 
 
§11: 
Til generalforsamlingen har normalt kun  medlemmer af foreningen og eventuelle indbudte gæster 
adgang. Indbudte gæster har ikke opstillings- og stemmeret. 
§12: 
Generalforsamlingen vælger på lige årstal 3 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter  
 
§ 12: 
Dagsorden til ordinærgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
 



1.  Velkomst ved formand. 

2.  Valg af dirigent. 

3.  Årsberetning til godkendelse. 

4.  Årsregnskab og budget til godkendelse. 

5.  Indkomne forslag. 

6.  Fastsættelse af kontingent. 

7.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. ( lige årstal ). 

8.  Eventuelt  
 
§ 13: 
Forslag, som skal behandles på generalforsamling, skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 1 
måneder før generalforsamling afholdes. 
 
§14: 
Under punktet eventuelt kan der ikke foretages afstemning eller tages beslutninger. 
§15: 
Alle generalforsamlingens afgørelser træffes, med mindre andet er bestemt, ved simpelt 
stemmeflertal. 
 
§16: 
Alle medlemmer over 18 år, som har betalt medlemskontingent mindst tre måneder før 
generalforsamlingen, har stemme- og opstillingsret til generalforsamlingen. 
§17: 
Generalforsamlingen kan ekskludere  medlemmer ved simpelt stemmeflertal, hvis den eller de  
modarbejder radioens vedtægter. 
§18: 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis tre bestyrelsesmedlemmer kræver det skriftligt, 
eller hvis 30% af medlemmerne kræver det skriftligt. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes 
max. 1 måned efter et sådant krav og indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel. 

 
Bestyrelsen 
 
§19: 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter,  hvor 3 medlemmer + 2 suppleanter vælges af 
generalforsamlingen og 1 medlem vælges af  Indvandrer Handicappede Råd ( IHR), og 1 medlem 
fra Indvandrer Ældre Råd IÆR. I tilfælde af en nedlæggelse af I H R eller IÆR, kan 
generalforsamlingen udpege andre foreninger til erstatning heraf med et tilsvarende antal 
repræsentanter i bestyrelsen. 
§20: 
Som eneste paragraf i vedtægterne, kan generalforsamlingen ikke ændre paragraf 19, endsige tilføje 
en ekstra paragraf, som er i modstrid med denne. 
§21: 
Senest 3 uger efter generalforsamlingen indkalder den afgående formand til konstituerende 
bestyrelsesmøde, hvor de medlemmer der ikke har været på valg nedlægger deres poster. 
§22: 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og evt. yderligere 
poster, som bestyrelsen måtte ønske at oprette for valgperioden. 



 
§23 
Formanden tegner foreningen generelt, mens næstformanden tegner foreningen, hvor 
formanden er syg, og i specifikke sager, som bliver vedtaget til bestyrelses møder, samt hvor 
formanden i øvrigt har givet næstformanden fuldmagt.  

§24: 
Ved fremmøde af et simpelt flertal af bestyrelsesmedlemmer til et bestyrelsesmøde, er bestyrelsen 
beslutningsdygtig. 
§25: 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsordning. 
§26: 
Bestyrelsen holder møde mindst en gang om måneden. 
§27: 
Bestyrelsen kan efter behov udnævne kommitteret til varetagelse af specielle opgaver eller ansætte 
en dagligleder.. 
§28: 
Hvis et bestyrelsesmedlem bliver længerevarende syg, indkaldes en suppleant for sygdomsperioden. 
Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver uden afbud mere end 3 gange i træk fra skriftligt indkaldte 
bestyrelsesmøder, indkaldes en suppleant fra det udeblivende medlems tilhørende kreds, for resten 
af det udeblivende bestyrelsesmedlems valgperiode.  
   

 
Ændring af vedtægter og opløsning 
 
§29: 
Radio Håb i  kan kun ændre sine vedtægter, hvis 2/3 af deltagerne stemmer for det på en 
generalforsamling, hvor 50% af radioensmedlemmer er tilsted. 
 
§30: 
Ved en evt. nedlæggelse af foreningen skal foreningens formue overdrages til Radioens 
paraplyorganisationen IRSID. 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtaget på generalforsamling 25. april 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


