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Vedtægter for EDR SØnderborg Afdelin g- OZLSDB

1. Foreningens navn: Lokalafdeling af Eksperimenterende Danske RadioamatØrer - Sønderborg Afdeling.

2. Foreningens adresse og klublokale: Bakkensbro 6, Ullerup, 6400 Sønderborg.

3. Foreningens formål: At virke til gavn for og fremme af medlemmernes interesse for radioteknik.

4. Optagelse i lokalafdelingen sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen kan

ekkludere et medlem af afdelingen, når særlige grunde taler herfor. Sådanne afgørelser skal godken-

des af den førstkommende generalforsamling.

5. Medlemskontingentet, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling gælder fra 1. januar
til 31. december og betales forud. Medlemmer under uddannelse og pensionister kan anmode om
halvt kontingent.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 2 suppleanter og2 bilagskontrollanter. Bestyrelsen vælges for 2 år
ad gangen: Formanden i ulige år, kasserer i lige år og sekretær i ulige år. Suppleanter og bilagskontrol-
lanter vælges hvert år. For at være valgbar til bestyrelsen skal man have været medlem mindst 1 år.
Genvalg kan finde sted. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed, og den afholdes hvert år i marts måned. Ge-

neralforsamlingen er ikke offentlig tilgængelig - kun for medlemmer af OZ1SDB med ajourfØrt kontin-
gent. Datoen for generalforsamlingen offentliggøres mindst 1 måned før dens afholdelse ved rundskri-
velse til medlemmerne. Dagsorden skal mindst omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Protokol
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger regnskabet
5. lndkomne forslag
6. Konti ngentfastsættelse
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollanter
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, hvis bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne Ønsker
det. Afstemninger vedrørende vedtægtsændringer samt punkt 7 på dagsordenen skal ske skriftligt, hvis
1 ønsker det. Eventuelle forslag til optagelse på dagsordenen skal være et af bestyrelsesmedlemmerne
i hænde senest t4 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer er vedtaget , hvis 2/3 af de tilste-
deværende medlemmer stemmer herfor. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer med
ajourført kontingent. I sager, der vedrØrer EDRs landsforening, har kun medlemmer med betalt EDR-

kontingent stemmeret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte med-
lemmer.

9. Afdelingens ophør skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages

mellemrum og efter samme afstemningsregler, som gælder for vedtægtsændringer. Afdelingens akti-
ver skal overlades Landsforeningen EDR for videre uddeling til lokalafdelinger i det sydjyske område.

Vedtaget på generalforsamlingen den 19.

Per K. Pedersen OZ6PP (dirigent) Kjeldsen OZ6VG (formand)
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