
 

       
Vedtægter for  E.D.R  Sæby Afdeling  OZ5GX 

17.02.2005 
     
    

§ 1 
                                                                     
Afdelingens navn er EDR Sæby Afdeling. Hjemsted er Sæby.  

 

§ 2 
 

Afdelingens formål er 

-- at samle amatørradiointeresserede, 

-- at virke for amatørradioens udvikling, 

-- at arbejde for en forbedring af radioamatørernes arbejdsvilkår, 

--  at støtte den enkelte  radioamatør i bestræbelserne for at forbedre den                -

tekniske  kunnen, og at repræsentere radioamatørerne over for andre                   

 organisationer og for myndighederne. 

 

§ 3 
 

Optagelse i afdelingen sker ved henvendelse til bestyrelsen (formand eller næstformand). 

Ansøgning om optagelse af nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen. 

Såfremt flere medlemmer tilhører samme husstand, og et af disse betaler fuldt kontingent, 

betaler de øvrige halvdelen af det til enhver tid gældende kontingent. 

Alle medlemmer har stemmeret. 

§ 4 
 

Medlemskab af afdelingen forudsætter, 

1. – at man udviser kammeratlig og positiv holdning til medamatører såvel-på      --

------             båndene som udenfor 

2. – at man efter sine muligheder støtter afdelingens formål 

3. – at man udviser loyalitet over for EDR som landsforening 

4. – at kontingent er betalt i henhold til §5 i vedtægterne. 

 

Motiveret eksklusion kan ske uden opsættelse ved bestyrelsens foranstaltning. 

Eksklusionen skal dog godkendes efterfølgende på førstkommende generalforsamling. 

 

§ 5 

 

Der betales kontingent ved indmeldelse i afdelingen. Ved indmeldelse efter 30. juni betales 

halv kontingent. Indbetalingskort KAN EFTER TILKENDEGIVET ØNSKE FREMSENDES 

TIL ET MEDLEM senest 14 dage før generalforsamlingen. Betaling skal ske senest på 



dagen for afholdelse  af generalforsamlingen og før dennes påbegyndelse (JF. 

PARAGRAF 8. Størrelsen af det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. 

§ 6 
 

Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af formand, der tegner afdelingen, kasserer 

og 3 bestyrelsesmedlemmer. De skal alle være medlemmer af landsforeningen EDR, og 

formanden skal have  A-licens. På lige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 

DER VÆLGES ENDVIDERE 2 BESTYRELSESSUPPLEANTER  FOR EN 2- ÅRIG 

PERIODE. DISSE AFGÅR SKIFTEVIS PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING. 1. 

SUPPLEANT ER DEN FØRST VALGTE. På ulige årstal vælges klubkassereren og 1 

bestyrelsesmedlem. Desuden vælges 2 revisorer, der fungerer 2 år og afgår skiftevis på 

den ordinære generalforsamling. Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned. 

Bestyrelsen vælger selv ud af sin midte en næstformand og en sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 7 
 

Generalforsamlingen holdes med følgende dagsorden. 

 

Ulige år: 1. Valg af dirigent 

 2. Formandens beretning 

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 

 4. Indkomne forslag. 

 5. Valg af kasserer 

 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 

 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 

 8. Valg af revisor 

 9. Eventuelt. 

 

 

Lige år. 1. Valg af dirigent. 

 2. Formandens beretning 

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 

 4. Indkomne forslag. 

 5. Valg af formand. 

 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 7. VALG AF 1 BESTYRELSESSUPPLEANT 

 8. Valg af revisor. 

 9. Eventuelt. 

 

§ 8 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker VIA E-MAIL til medlemmerne mindst 14 

dage, før generalforsamlingen finder sted.  

PÅ FORANLEDNING KAN SÅVEL INDKALDELSE SOM INDBETALINGSKORT 

FREMSENDES TIL ET MEDLEM.  

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 

hænde senest 8 dage, før generalforsamlingen afholdes. Eventuelle forslag til 

vedtægtsændring skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage, før generalforsamlingen 

afholdes, da disse skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. 

 



§ 9 

 
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis flertallet af bestyrelsen eller mindst 

20% af medlemmerne skriftligt anmoder herom. 

Afholdelsen sker senest en måned efter begæringen. Indvarsling skal ske mindst 8 dage, 

før den ekstraordinære generalforsamling. 

§10 
 

1. Afdelingens opløsning kan kun ske ved forslag herom på den ordinære 

generalforsamling. Såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning, træffes 

endelig afgørelse ved stemmeflerhed blandt de fremmødte på en indkaldt ekstraordinær 

generalforsamling. 

2. Ved opløsning tilbydes først EDR afdelingens aktiver; dernæst afvikles aktiverne efter 

bestyrelsens bestemmelse.  

 

 

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING I  §6  PÅ ORD.GENERALFORSAMLING 2006: 

Efter ”skiftevis på den ordinære generalforsamling.” tilføjes 

Såfremt formanden afgår i sit 1. funktionsår, foretages formandsvalg på næstfølgende 

ordinære generalforsamling (ulige år) med gyldighed for 1 år. 

 

Begrundelse: Hvis ikke denne ændring, vil næstformandens konstituering som formand 

kunne vare op til 2 år. 

 


