Vedtægter
§ 1. Navn.
Radio Amazigh.
Hjemsted: Københavns kommune. Frederikssundsvej 119D . 2700 Brønshøj
§ 2. Formål.
Stk. 1. At medvirke til at fremme integration.
Stk.2. At informere herboende marokkaner om deres pligter og rettigheder i det danske
samfund.
Stk.3. At arbejde med samfundsrelevante programmer.
Stk.4. Radio Amazigh har ikke kommercielle formål.
Stk.5. Radioens redaktion bygger på frivillighed.
§ 3. Bestyrelse.
Stk.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Formand. Næstformand. Kasser. Sekretær. Suppleant
Stk:2. bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
Stk.3. bestyrelsen er den arbejdende redaktion.
Stk.4. formanden repræsenterer bestyrelsen.
Stk.5. næstformanden tiltræder ved formandens fravær.
Stk.6. kassereren er ansvarlig for regnskabet.
Stk.7. suppleanten tiltræder i tilfald af aftrædelse af et bestyrelsesmedlem.
§ 4. Medlemskab.
Stk. 1. Individuelt medlemskab kan ansøges af enkeltpersoner med tilknytning til
Københavns kommune og til radiodæknings område.
Stk.2. til dækning af forenings omkostninger til varetagelse af dens formål er medlemmerne
forpligtet til at betale et medlemsbidrag (kontingent). Bidraget, hvis størrelse rastsættes af
generalforsamlingen.
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§ 5. Generalforsamling.
stk. 1. Generalforsamling er forenings højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling
afholdes i Københavns kommune hvert år i december, og indkaldes med mindst 14 dages
varsel ved skriftlig indkaldelse.
Stk. 2. ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder fornødent eller
når mindst 2/3 af medlemmer forlanger det med angivelse af ønskede dagsorden. Om
varsel, indkaldes, form og sted gælder samme regler som den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal efter modtagelse af begæring om ekstraordinær generalforsamling
indkalder hertil hurtigst muligt, dog senest 1 måned efter begæringens modtagelse.
Stk. 3. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer der ikke er i restance.
Stk. 4. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Indkomme forslag, herunder forslag til optagelse af ny medlemmer.
5. Valg af bestyrelse.
6. valg af revisor.
7. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor.
8. eventuel
Stk. 5. Forslag fra medlemmer for at blive behandlet på generalforsamlingen, være indgivet i
skriftlig form til bestyrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomme forslag skal
bekendtgøres senest 5 dage før generalforsamling.
Stk. 6. Stemmeret på generalforsamling har medlemmer, som har betalt kontingent.
§ 6. Økonomi.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til den 31/12.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger blandt medlemmer revisor for en 2 åringens periode.
§ 7. Eksklusion.
Stk. 1. bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende ikke skønnes at efterleve
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§ 8. Ændringer af vedtægter
Stk. 1. Vedtægtsændring kan ske på generalforsamlingen, når forslag herom er adviseret i
mødeindkaldelsen, og hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
§ 9. Opløsning.
stk. 1. beslutning om opløsning af foreningen skal træffes af bestyrelsen og godkendes i
generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.
stk. 2 i tilfælde af opløsning tilfalder forenings midler og kulturelle eller almennyttige formål
i Københavns kommune vedtages på foreningens ekstraordinære generalforsamling i.
Ahlefeltsgade 33
1359 København k
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