Vedtægter
TV København (CVR. nr. 35183809)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navn og formål
§1
Foreningens navn er TV København
Foreningen har hjemsted og værneting i Københavns kommune.
§2
Foreningens formål er at drive medievirksomhed.
Medlemskab
§3
Indmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, der godkender nye
medlemmer.
Midler
§4
Foreningens midler anskaffes ved medlemmernes indskud og øvrige indtægter.
Generalforsamlingen
§5
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningens anliggender.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 30. juni.
Alle generalforsamlinger afholdes i København.
Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være
bestyrelsen i hænde inden den 15. april det pågældende år. Senest 8 dage før en
generalforsamling skal de fuldstændige forslag, der kommer til behandling, fremlægges til
eftersyn for medlemmerne hos formanden. Senest 8 dage forud for den ordinære
generalforsamling skal, foruden forslagene, regnskabet ligge til eftersyn for medlemmerne
hos formanden.
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§6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt
regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisor

§7
På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, dog kræves
ved ændring af vedtægterne, at beslutning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
§8
Hvert medlem har én stemme.
§9
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af
dirigenten.
§10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller bestyrelse har
besluttet det, samt når det skriftligt forlanges af mindst 1/3 af medlemmerne.
Et sådant forlangende skal indeholde angivelse af de emner, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal inden 14 dage efter forlangendets modtagelse indkalde generalforsamlingen med mindst 8 dages varsel.
Bestyrelsen
§11
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer.
Der kan vælges op til 3 suppleanter med møderet i bestyrelsen. Suppleanterne har kun
stemmeret ved bestyrelsesmedlemmers fravær.
Valgperioden er 1 år.
§12
Bestyrelsen varetager ledelsen af foreningens anliggender under ansvar overfor generalforsamlingen. Den vælger af sin midte en formand og kasserer.
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Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, at formanden finder det nødvendigt, samt når
begrundet krav herom fremsættes af to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Tegningsregler
§13
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening.
Bestyrelsen kan godkende, at kassereren alene kan råde over foreningens netbank.
§14
Foreningens opløsning eller omdannelse skal forelægges en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling, på hvilken - for at gyldig beslutning kan tages - der skal være en
majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved foreningens opløsning kan medlemmerne ikke få del i foreningens formue. Et
eventuelt overskud/formue fordeles til almennyttige og/eller kulturelle formål.
------------------------Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 26.maj 2020 (ændring af §2, §5,

§6, §7)

_____________________
Claus Sørensen
Dirigent
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