§ 9

Sendetidsfordeling og lovforpligtelse:
1. Radiorådet kan inddrage tildelt sendetid, hvis udsendelserne ikke er forenelige med formålsparagraffen (§ 2)
2. DKR forpligter sig til at overholde kulturstyrelsens bekendtgørelse i lov
om radio og fjernsynsvirksomhed.

§ 10

§ 11

Udmeldelse:
Udmeldelse sker efter et års kontingentrestance og påmindelse om betaling. Ved udmeldelse tilfalder det til enhver tid indbetalte bidrag DKR.
Opløsning af DKR:
1. Til beslutning om DKR’s opløsning kræves et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
2. Ophører DKR med at drive radiovirksomhed i overensstemmelse med
formålsparagraffen skal den opløses.
3. I tilfælde af DKR’s opløsning overgår samtlige aktiver til kristent børneog ungdomsarbejde i DKR's sendeområde.

§ 12

Vedtægtsændringer:
Ændringer af vedtægterne kan kun finde sted, hvis 2/3 af de fremmødte
medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer
herfor.

Vedtaget på DKR’s generalforsamlinger
8. og 22. april 2013

VEDTÆGTER
for foreningen
Den Kristne Radio (DKR)
Holbæk
§ 1 Navn:
Radiostationens navn er DEN KRISTNE RADIO, forkortet til DKR, med
hjemsted i Holbæk Kommune.
§ 2 Formål:
Radiostationens formål er at formidle og sende radioprogrammer – evt. via
netradio - ud fra en evangelisk kristen livsholdning.
§ 3 Medlemskab:
1. Som medlem af DKR optages foreninger, kirker, menigheder, samfund,
organisationer samt enkeltpersoner, som kan tilslutte sig DKR’s formålsparagraf.
2. Ønske om medlemskab forelægges radiorådet.
3. Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling
fra radiorådet.
§ 4: Generalforsamlingen:
1. DKR’s øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af radiorådet og en repræsentant valgt af hver af de tilsluttede foreninger, kirker,
menigheder, samfund, organisationer samt enkeltmedlemmer.
Generalforsamlingen er åben for alle.
2. Generalforsamlingens formål er at være et rådgivende og besluttende organ for hele radiostationens virksomhed.
3. Generalforsamlingen afholdes i januar/februar måned. Ekstraordinære
generalforsamlinger afholdes, hvis radiorådet finder det nødvendigt, eller
hvis halvdelen af generalforsamlingens medlemmer kræver det.

4. Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger sker ved udsendelse af
dagsorden til medlemmerne jfr. § 4.1 med tre ugers varsel, samt ved bekendtgørelse i DKR’s program. Ekstraordinære generalforsamlinger skal
indkaldes med 14 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden til medlemmerne.

2. Det påhviler radiorådet at udarbejde årsberetning og regnskab for hvert
afsluttet regnskabsår, samt budget for det kommende regnskabsår.
Desuden påhviler det radiorådet at forberede og indstille alle relevante
sager til generalforsamlingens afgørelse.
3. Radiorådet fastsætter selv sin dagsorden, og beslutninger træffes med
simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5. På den ordinære generalforsamling i januar/februar fremlægges en dagsorden med følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af mødeleder
Protokol
Årsberetning ved radiorådets formand
Beretning fra diverse udvalg
Valg i henhold til § 5
Valg af revisor
Regnskab
Forelæggelse af budget samt kontingent-fastsættelse
Behandling af indkomne forslag (udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen)
10. Eventuelt
6. Valgene træder i kraft med øjeblikkelig virkning, således at de nyvalgte
kan få indflydelse på kommende budget samt kontingent-fastsættelse.
Der vælges én revisor i lige år og én revisor i ulige år, gældende for en
2-årig periode.
Revisorerne må ikke være personlige medlemmer af radiorådet.

4. Radiorådet kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.
§ 6

2. Redaktionsudvalgsformanden er juridisk ansvarlig for DKR’s programflade.
§ 7

§ 5

Radioråd:
1. Radiorådet, der er den ansvarlige ledelse af alle DKR’s anliggender, består af 5-7 medlemmer heraf en teknikerrepræsentant.
Radiorådets medlemmer vælges på generalforsamlingen, og konstituerer
sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, kasserer, sekretær og redaktionsudvalgsformand. Valget gælder for 1 år.
Genvalg er muligt.

Økonomi:
1. DKR’s økonomi er baseret på medlemskontingent, gaveindtægter samt
støtte fra fonde og det offentlige.
2. DKR tegnes af formanden og mindst 2 medlemmer af radiorådet. Der
kan dog meddeles formand og/eller kasserer prokura i enkeltsager.

7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være radiorådsformanden i hænde senest to uger før mødets afholdelse.
8. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal
med mindre andet er vedtægtsbestemt. Skriftlig afstemning skal
foretages, hvis mødelederen eller ét medlem af generalforsamlingen
ønsker det. Stemmeret følger kontingentbetaling.

Redaktionsudvalget:
1. Redaktionsudvalget består af DKR’s programmedarbejdere. Udvalget
planlægger DKR’s programvirksomhed og har ansvar for, at der regelmæssigt udfærdiges programmer til distribution. Der afholdes udvalgsmøde mindst hver anden måned.

3. DKR’s midler forvaltes af radiorådet i overensstemmelse med budgettet.
4. Det enkelte medlem af generalforsamlingen og radiorådet har ingen ejendomsret over DKR’s aktiver og hæfter ikke personligt for DKR’s forpligtelser.
§ 8

Regnskab:
DKR fører et selvstændigt regnskab, som følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer og fremlægges på generalforsamlingens møde i januar/februar måned.

