
  Foreningsvedtægter for TVMarineret

§1
Navn
A.   Foreningens navn er ”TVMarineret”
B.   Foreningens hjemsted (København & omegn).

§2
Hoved formål:
Foreningens formål er at drive ikkekommerciel fjernsynsvirksomhed, at dække 
kultur, politik, almen og socialt liv samt i særlig grad følgende: at drive TV-
stationen TVMarineret, at lave lokal-TV for, med og af lokale i Region 
Hovedstaden med vægt på nyheder, aktuelt, musik, kultur, politiske forhold samt 
almeninteresser. Derudover vægtes også alternative miljøer, etniske grupper, 
velgørende og almennyttige formål, samt studerende og folk med interesse for 
det sociale set fra deres perspektiv og for alle aldersklasser. 

Sekundære formål:
At producere TV, film og audio på landsplan, i EU-regi, globalt og på internet 
med vægt på nyheder, samfund, aktuelt, dokumentar, film, fiktion, kunst, 
underholdning, musik, kultur og politik. At udvikle, innoverer og finde frem til nye 
ideer i forhold til det at producere TV, audio og medie.

§3
Medlemmer
A.   Foreningens aktiviteter henvender sig til alle.
B.   Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlemmer.

§4
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§5
Udelukkelse
A.   Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses medlemsskabet.
B.   Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved
omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

§6
Foreningens ledelse
A.   Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer, der 
vælges af generalforsamlingen.
B.   Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamling. Valg til 
bestyrelsen gælder et år.
C.   Generalforsamlingen vælger hvert år to suppleanter.



D.   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, 
når et flertal er til stede. 
E.   Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid 
være et bestyrelsesmedlem. 
F.   Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og 
kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt.

§7
Regnskab
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

§8
Tegningsberettiget
Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter organisationen i alle forhold 
udadtil.

Bestyrelsen kan meddele prokura. 

Organisationens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er 
bemyndiget til i fællesskab at disponere over organisationens formue, herunder 
til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske 
bankprodukter.
Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes 
hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte medlemmer.

§9
Forpligtelser
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue og ingen anden har 
noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser. 

§10
Revision
A.   Den ordinære generalforsamling vælger en revisor for et år ad gangen.

§11
Generalforsamling
A.   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
B.   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
C.   Generalforsamlingen bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til samtlige 
medlemmer eller på foreningens hjemmeside.
D.   Generalforsamlingen indkaldes med mindst fjorten dages varsel.
E.   Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå 
skriftligt, hvis en forlanger dette.
F.   Valg til bestyrelsen foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger 
foregå skriftligt, hvis  en forlanger dette. 
G.   Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet 



generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
H.   Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.
I.    Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referant.
3. Årsberetning.
4. Årsregnskab. 
5. Indkomne forslag.
6. Budget for næste år.
7. Valg af formand, kasserer, øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisor og 
suppleanter.
8. Eventuelt.
J.   Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 
skriftligt være bestyrelsen i hænde otte dage før generalforsamlingen.
K.   Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen 
og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender 
skriftlig anmodning herom. 

§12
Vedtægtsændringer
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget. 
Forslaget 
til vedtægtsændringer skal "offentliggøres" sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen.

§13
Foreningens opløsning
A.   Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed 
særligt indkaldt generalforsamling.
B.   Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 
opløsning på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
C.   Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende eller 
almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål.

Refsnæsgade 55 1th, Nørrebro, København – 2 marts  2020
                                                                                             
        
Bestyrelsen:
Henrik Jelstrup, Formand 
Refsnæsgade 55 1th
2200 Kbh N



Henning Friman, Kasserer
Trykkerdammen 31, 1. tv 
3000 Helsingør  

Claus Poulsen
Guldbergsgade 12, 2 tv
2200 København N

Gry Lindqvist
Roskildevej 329,1 th, 
2610 Rødovre

Elisabetta Saiu
Trykkerdammen 31, 1. tv 
3000 Helsingør 

Suppleanter:

Mikkel Rønne
Skyttegade 14, 2. tv 
2200 København N 

Rosemarie Vita Johannesen
Brigadevej 4, 2 th
2300 København S
               


