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Vedtægter for Foreningen MV TV
§ 1, stk. 1
Foreningens navn er MV TV.
§1, stk. 2
Foreningens hjemsted er Skive.

FORMÅL
§ 2, stk. 1
Foreningens formål er at producere og udsende
lokale tv programmer.
§ 2, stk. 2
Programfladen skal være alsidig og informativ for
alle aldersgrupper, samt være politisk og religiøst
neutral.
§ 2, stk. 3
Foreningen skal tilbyde ”Public-access” til evt.
interesserede, dette omfatter at medvirke i
programmer, selv at skabe udsendelser, medvirke
redaktionelt og/eller som teknikker eller at låne
komplet kamerasæt og redigering til for eksempel et
skoleprojekt eller lignende.

MEDLEMMER
§ 3, stk. 1
Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt
18 år.

§ 3, stk. 4
Medlemmer betaler egne udgifter i forbindelse med
medlemsmøderne.
§ 3, stk. 5
Medlemmerne hæfter ikke personligt for
foreningens økonomiske forpligtigelser.
§ 3, stk. 6
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et
bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af
måneden.
§ 3, stk. 7
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere medlemmer,
som på et eller flere væsentlige områder handler i
strid med vedtægterne, eller på anden måde udviser
illoyal optræden over for foreningen og dennes
arbejde. Eksklusioner kan ankes til
generalforsamlingen.

ORGANISATORISK opbygning
§4
Foreningens virksomhed udøves gennem følgende
organer: Generalforsamling, bestyrelse,
stationsleder, de enkelte redaktører og redaktioner.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 3, stk. 2
Optagelsen skal være anbefalet af et
foreningsmedlem.

§ 5, stk. 1
Foreningens øverste myndighed er
generalforsamlingen.

§ 3, stk. 3
Indmeldelse sker ved henvendelse til et medlem af
bestyrelsen.

§ 5, stk. 2
Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts
måned.
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Vedtægter for Foreningen MV TV
§ 5, stk. 3
Generalforsamlingen tager stilling til bestyrelsens
beretning, regnskabet for foregående kalenderår
samt forslag til fremtidig virksomhed og budget for
perioden frem til næste generalforsamling.
§ 5, stk. 4
Mødetidspunkt og dagsorden sendes til
medlemmerne senest 14 dage før
generalforsamlingen.
§ 5, stk. 5
Medlemsforslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
§ 5, stk. 6
På generalforsamlingen vælges bestyrelsen.
§ 5, stk. 7
Valget finder sted ved almindelig flertal.
Afstemningen sker skriftligt og anonymt.
§ 5, stk. 8
Den nyvalgte bestyrelse tiltræder straks.
§ 5, stk. 9
Bestyrelsen sidder for to år og kan modtage genvalg.
§ 5, stk. 10
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde
følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Valg af stemmetæller.
4. Valg af referent.
5. Godkendelse af beretning.
6. Godkendelse af regnskab.
7. Indkomne forslag.
8. Godkendelse af fremtidig virksomhed.
9. Godkendelse af budget.
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og revisor.
11. Eventuelt.

§ 5, stk. 11
Ændringer af vedtægterne kan vedtages med mindst
to tredjedele af de afgivne stemmer.

BESTYRELSEN
§ 6, stk. 1
Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed
mellem generalforsamlingerne.
§ 6, stk. 2
Bestyrelsen mødes ordinært en gang hver anden
måned.
§ 6, stk. 3
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse
med vedtægterne og generalforsamlingens
beslutninger. Den har med disse begrænsninger den
fulde myndighed til at handle på foreningens vegne.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.
§ 6, stk. 4
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I så fald skal
bestyrelsen udarbejde et kommissorium for
udvalgets arbejde og tage stilling til
udvalgsarbejdets tidsmæssige udstrækning og evt.
økonomi.

UDVALG
§ 7, stk. 1
Udvalget skal behandle og komme med forslag om
emner under udvalgenes sagsområder i
overensstemmelse med deres kommissorier.
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§ 7, stk. 2
Udvalgene refererer til bestyrelsen.

§ 8, stk. 1
Tilskuddet fra kulturministeriet er grundlaget for
foreningens økonomi. Herudover kan der skaffes
indtægter ved salg af produktioner og støtte af
forskellig art.
§ 8, stk. 2
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 8, stk. 3
Hvert kvartal behandler bestyrelsen en oversigt over
foreningens økonomi. Oversigten skal vise forbruget
i forhold til budgettet. Bestyrelsen skal tage stilling
til positive og negative tillægsbevillinger.

OPLØSNING
§ 9, stk. 1
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun
træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der
er indkaldt med dette punkt på dagsordenen.
§ 9, stk. 2
En ekstraordinær generalforsamling er kun
beslutningsdygtig, hvis mere end ¾ af alle
medlemmerne er til stede på afstemnings
tidspunktet.
§ 9, stk. 3
Et forslag om opløsning kan kun vedtages med et
flertal på mindst to tredjedele af de afgivne
stemmer.

§ 9, stk. 4
Er færre end ¾ af de delegerede til stede på
afstemnings tidspunktet, indkaldes der til en ny
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om
opløsning kan vedtages med et flertal af de afgivne
stemmer.
§ 9, stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af
bestyrelsen, og skal indkaldes af bestyrelsen, hvis
mindst en tredjedel af medlemmerne over for
formanden fremsætter begrundet anmodning
herom. Generalforsamlingen skal afholdes senest
fire uger efter at anmodningen er modtaget.
§ 9, stk. 6
Indkaldelses fristen for en ekstraordinær
generalforsamling er to uger.

§ 9, stk. 7
Den opløsende generalforsamling beslutter hvilken
anden almenvelgørende, kulturel organisation
beliggende inden for EU´s grænser resterende aktiver
skal overføres til.

DATERING
§ 10
Foreningen MV TV er stiftet den 20. marts i 2012.
Nærværende vedtægter er senest ændret ved den
ekstraordinære generalforsamling 1/11-2014.

