VEDTÆGTER FOR FORENINGEN RADIO KRISHNA AARHUS
1.
Foreningens formål er at lave en bred oplysende ikke-kommerciel lokalradio i
Aarhus-området med hovedvægten lagt på emner som yoga, meditation,
vegetarisme og lign., med det sigte at bringe en dyb forståelse af livets formål
i fokus. Samt at skabe en dybere forståelse for de problemer, og disses mulige
løsning, som vor moderne civilisation står over for.
2.
Foreningen vil i høj grad beskæftige sig med lokalområdets liv, men ud fra en
dybere eksistentiel og spirituel vinkel. F.eks. gennem debat, interviews og
telefonprogrammer.
3.
Radioen skal også, så vidt muligt, tilgodese den hinditalende lokalbefolknings
behov. Både med assistance til produktion og udsendelse.
4.
Alle foreningens midler skal udelukkende bruges til fremme af lokalradioen og
lokalradioproduktionen.
5.
Hvert år skal der afholdes ordinær generalforsamling inden den 1/6.
Generalforsamlingen behandler følgende punkter:
Valg af ordstyrer.
Gennemgang af årets aktiviteter.
Godkendelse af årsregnskab.
Valg af ny bestyrelse.
Diskussion af den redaktionelle linje.
Fastsættelse af kontingent.
6.
Alle kan blive medlemmer af lokalradio-foreningen RADIO KRISHNA – AARHUS
ved at betale det årlige kontingent og alle medlemmer har én (1) stemme
ved generalforsamlingen.
7.
Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne.
Radioledelsen, som nedsættes af bestyrelsen, skal være åben for forslag og
personlige initiativer som kommer udefra. Dette gøres ved at vedkommende
forsalg præsenteres for den relevante redaktion, som derefter skønner hvilken

assistance der er mulig.

8.
Det påhviler bestyrelsen at påse, at udsendelsernes kvalitet har et
tilfredsstillende niveau og at programmerne holdes i relevant lokalt regi.
9.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 2 bestyrelsesmedlemmer måtte
begære dette, eller når 50% af medlemmerne måtte ønske det.
10.
Det er tilladt for foreningen at optage lån op til 30.000, hvis den samlede
bestyrelse giver deres godkendelse. Hvis bestyrelsen godkender at et enkelt
medlem af bestyrelsen hæfter for gælden, skal det fremgå af referat.
11.
Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer: 1 formand, 1 næstformand, 1
kasserer, 1 sekretær, 1 menigt medlem.
12.
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.
13.
Kassereren forestår regnskabsvirksomhed og forelægger på den ordinære
generalforsamling, det reviderede regnskab.
Vedtægterne som de fremligger her er revideret 7. marts 2017.
Formand: Daniel Laflor:
Kasserer: Anders Grønlund:
Næstformand: Claus Jensen:

