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Vedtægter for EDR Svendborg afdeling.

1. Afdelingens navn er EDR Svendborg afdeling og den er hjemmehørende i
Svendborg kommune.
2. Afdelingens formål er at samle medlemmerne til kurser, foredrag, møder og
radioamatørarbejde.
3. Afdelingen er tilsluttet landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører
og er dermed underlagt dennes vedtægter.
4. Som medlemmer kan optages personer, der vedkender sig disse vedtægter.
Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Et medlem, hvis færden og optræden modvirker afdelingens arbejde, kan
ekskluderes af bestyrelsen uden forudgående varsel.
Det ekskluderede medlem kan anke kendelsen på førstkommende
generalforsamling.
5. Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en
kasserer, en sekretær samt et bestyrelsesmedlem, der alle skal have gyldig
radioamatørsendetilladelse.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for et tidrum af 2 år.
Formanden vælges på ulige år og kassereren og næstformanden på lige år.
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, og som har været
medlem de sidste 6 måneder forud for generalforsamlingen. og er stemmeberettiget
medlem af EDR.
6. Afdelingens kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet
opkræves 2 gange årligt, henholdsvis 1. marts og 1. september.
Kontingentrestance udover 2 måneder, kan medføre sletning af medlemslisten.
Sletning af medlemslisten kan ankes på førstkommende generalforsamling.

7. Afdelingens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af
afdelingen indgåede forpligtelser, for hvilke alene afdelingen hæfter med dens
respektive formue.
Afdelingens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for afdelingen
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udover kontingentforpligtelsen.
Afdelingen medlemmer har ikke krav på nogen del af afdelingens formue eller
udbytte af nogen art.
8. Afdelingens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i
februar måned, og som indkaldes gennem OZ eller skriftligt til medlemmerne med
angivelse af dagsorden, regnskab samt indkomne forslag og med mindst 3 ugers
varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest den 14 dages før Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, i sager, der er opført på
dagsordenen.
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret dog kun, hvis de kan fremvise gyldig
kvittering for betalt kontingent.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over
halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændringer af disse
vedtægter mindst 2/3 af de gyldige stemmer for forslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
9. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag.
5. Forelæggelse af budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af:
a. formand, eller næstformand og kasserer.
b. 2 bestyrelsesmedlemmer.
c. 2 suppleanter.
d. 2 revisorer.
e. 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt (herunder kan intet vedtages).
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10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder
det fornødent, eller når mindst 20% af afdelingens medlemmer stiller skriftligt krav
herom med forslag til dagsorden.
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, senest 4 uger efter at kravet
herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med en ordinær
generalforsamling.
11. Afdelingen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller
pantsætning samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.
12. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
13. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.
14. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Protokollen underskrives af bestyrelsen - senest ved næste bestyrelsesmøde.
15. Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret, og senest den 15. januar skal
driftregnskab og status være revideret.
16. Afdelingen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende
ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse punkt 10)
Ophører afdelingen med at eksistere, skal den aflevere samtlige lånte effekter til
deres rette ejere.
Samtidig skal der træffes beslutning om, hvorledes afdelings aktiver og passiver
skal anbringes.
Såfremt der ikke skabes enighed om dette, tilfalder en eventuel formue EDR's
hjælpefond.
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