Vedtægter for EDR Mors-Nord Afdeling.
§ 1 Foreningens navn er EDR Mors-Nordthy, og er en lokalafdeling af EDR, Experimenterende Danske
Radioamatører. Foreningens adresse er formandens eller eventuelt postboks.
§ 2 Afdelingens formål er at samle medlemmer fra lokalområdet, til radioamatørrelaterede aktiviteter
såsom, fieldday, contest, DX/Flora-fauna events, kurser, foredrag, møder, byggeprojekter m.m.
§ 3 Medlemskab i foreningen tegnes hos foreningens kasserer som udsteder kvittering for medlemskab.
§ 4 Kontigent betales helårligt forud. Kontigentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen og træder i
kraft pr. første opkrævning efter generalforsamlingen.
§ 5 Passive medlemmer kan optages i foreningen til halvt kontigent. Disse har dog ingen stemmeret på
generalforsamlingen.
§ 6 Foreningens økonomi varetages af kassereren. Regnskabsåret går fra 1/1-31/12. Regnskabet omfatter
kasseregnskab og statusopgørelse pr. 31/12. Foreningens revisor foretager en talmæssig og kritisk revision
efter behov.
§ 7 Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som skal være eller tegne sig som medlemmer af EDR,
og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituer sig selv.
§ 8 Generalforsamlingen afholdes hvert år inden den 1. marts med følgende dagsorden.
LIGE ÅRSTAL
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4 Indkomne forslag
5 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
6 Valg af revisor
7 Eventuelt

ULIGE ÅRSTAL
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4 Indkommende forslag
5 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
6 Valg af 1 revisorsuppleant
7 Eventuelt
§ 9 Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker gennem OZ december udgave og ved opslag i klubben
senest den15/12. Eventuelle Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 10 Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig i sager, der er opført på dagsordenen. Der kan ikke
vedtages vedtægtsændringer eller kontigents ændringer under eventuelt. Kun medlemmer med gyldig
medlemsbevis har stemmeret.
§ 11 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hvis flertallet af bestyrelsen stemmer herfor eller
mindst 30 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Omhandlede medlemmer skal være til stede på
generalforsamlingen. Afholdelse skal ske senest en måned efter begæring. Indvarsling skal ske mindst 8
dage før den ekstraordinære generalforsamling afholdes.
§ 12 Afdelingens opløsning kan kun ske på en generalforsamling hvor dette er særlig fremhævet i
indkaldelsen, og hvor dette er særlig fremhævet i indkaldelsen, og hvor 2/3 af medlemmerne stemmer
herfor. Samtidig skal der træffes bestemmelse angående afdelingens aktiver og passiver.
13 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer fra samme husstand er ikke tilladt, mand/kone, samboende…
14 Ting der bliver skænket til OZ7MOR EDR Mors-Nordthy skal hentes af 2 medlemmer af bestyrelsen.

