Randers den 19-05-2021
Vedtægter for EDR Randers afdeling OZ7RD.
§ 1.
Foreningens navn er EDR Randers Afdeling, det er en selvstændig forening tilsluttet
landsforeningen EDR, Eksperimenterende Danske Radioamatører.
Foreningens Hjemsted er Randers.
§ 2.
Foreningens formål er på baggrund af den fælles interesse for elektronik og radiokommunikation at samle
medlemmerne til kursus, foredrag, møder, at arrangere ture, lejre, virksomhedsbesøg og lignende, samt at
afvikle klubaftner og kammeratligt samvær.
§ 3.
Enhver, der anerkender foreningens vedtægter, kan optages som medlem. Optagelse sker ved henvendelse
til afdelingens bestyrelse. Foreningen kan optage støttemedlemmer der på lige fod og i samme omfang som
øvrige medlemsgrupper har ret til at benytte foreningens lokaler, udstyr samt faciliteter, som foreningen
ejer eller har rådighed over samt deltage i de af foreningen arrangerede sammenkomster, ture mv.
Støttemedlemmer har stemmeret på lige fod med ordinære medlemmer.
§ 4.
Et medlem hvis færden og/eller udtalelser modvirker afdelingens formål eller stiller afdelingen og/eller
dens medlemmer i dårligt lys, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen uden forudgående varsel.
Eksklusionen skal prøves af den førstekommende generalforsamling, hvor det pågældende medlem har ret
til at udtale sig. Generalforsamlingen afgør om udelukkelsen skal føre til eksklusion eller om medlemmet
med fulde rettigheder og pligter kan genindtræde i klubben. I tidsrummet mellem bestyrelsens udelukkelse
og generalforsamlingen har medlemmet ikke adgang til klubbens lokaler og kan ikke deltage i klubbens
aktiviteter. Ved eksklusion tilbagebetales indbetalt kontingent ikke.
§ 5.
Ved optagelse i foreningen kan opkræves et indskud og der betales et årligt kontingent. Størrelsen af såvel
indskud som kontingent fastsættes efter forslag fra kassereren af generalforsamlingen. Kontingentet, der
betales forud for et år ad gangen, forfalder til betaling pr. 1. Januar. Fortages indmeldelsen efter 1. Juli
betales halvt års kontingent. Er kontingentet ikke betalt senes en måned efter forfaldsdagen, udsendes en
påmindelse. Betales kontingentet ikke senest en måned derefter slettes vedkommende uden yderligere
varsel af medlemslisten.
Gældende kontingentsatser
Støtte medlemmer
Indskud
Alm. Kontingent
Husstandskontingent (Alle husstandens medlemmer
Skal registreres i medlemslisten)
Kontingent for uddannelsessøgende der
kræves dokumentation for igangværende uddannelse.

EDR Medlemmer
??????
??????
0,00
0,00
300,00 kr. /år
305,00Kr /år
400,00 kr. /år
400,00 kr./år
+ 5 kr./år pr. licenseret
150,00 kr. /år

155,00 kr. /år

Kontingent for medlemmer uden licens
100,00 kr. /år
105,00 kr. /år
§ 6.
Afdelingen ledes af en bestyrelse, bestående af en formand en kasserer, et bestyrelsesmedlem.
De skal alle være medlem af landsforeningen EDR og formanden bør have A-Licens.
Valg til bestyrelsen kan foregå skriftligt hvis et medlem forlanger det. Under bestyrelsen sorterer udvalg,
der hver for sig ledes af en udvalgs formand, som skal godkendes af bestyrelsen.
§ 7.
Afdelingens regnskabsår løber fra 1. Januar til 31. December.
Formanden og kasserer tegner foreningen.
§ 8.
Generalforsamlingen holdes hvert år i april med følgende dagsorden:
I ulige årstal:
Valg af dirigent.
Formandens beretning, samt eventuel uddeling af EDR-Prisen indgraveret med navn og call.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Kassereren fremsætter forslag til kontingentsatser for kommende regnskabsår.
Indkomne forslag.
Valg af Kasserer.
Valg af et bestyrelsesmedlem samt en suppleant.
Valg af revisorer.
Eventuelt.
I Lige årstal:
Valg af dirigent.
Formandens beretning, samt eventuel uddeling af EDR-Prisen indgraveret med navn og call.
Kasseren fremlægger det reviderede regnskab.
Kasseren fremsætter forslag til kontingentsatser for kommende regnskabsår.
Indkomne forslag.
Valg af formand.
Valg af et bestyrelsesmedlem samt en suppleant.
Valg af to Revisorer.
Eventuelt.
Revisorer vælges for et år.
Bestyrelsesmedlem samt suppleant vælges for et år.
Formand og Kasserer vælges for to år.
§ 9.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved annoncering i OZ samt skriftligt til medlemmerne med
mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen og udvalgsformændene møde umiddelbart

før og efter den ordinære generalforsamling. Kun i særlige tilfælde, f.eks. ved større økonomiske
dispositioner, mødes bestyrelsen med et eller flere udvalg for at være medbestemmende ved
arrangementet. Eller har udvalgene alene ansvaret for arrangementerne.
§ 10.
Generalforsamlingen der er foreningens højeste myndighed er kun beslutningsdygtig i sager, der er optaget
på dagsordenen. Hvert fremmødt medlem har en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Der kan
brevstemmes, hvis medlemmerne skriftligt har fået tilsendt dagsorden samt de/det forslag der stemmes
om. Brevstemmer stiles til foreningens formand og sendes til foreningens adresse. Brevstemmer skal være
modtaget senest dagen før generalforsamlingen. Antallet af brevstemmer, samt deres stemmeafgivning og
afgørelse om eventuel gyldighed offentliggøres først efter afstemningen.
Generalforsamlingen kan udpege to stemmetællere, der står for afstemningen og kontrollerer eventuelle
brevstemmernes stemme og gyldighed.
§ 11.
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 20% af
medlemmerne skriftligt anmoder herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afvikles senest en måned efter bestyrelsen har modtaget
anmodningen. Indkaldelse skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst otte dages varsel. I øvrigt gælder
stemmereglerne i § 10.
§ 12
Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og afgøres ved simpelt flertal af de
afgivne stemmer. I øvrigt gælder stemmereglerne i § 10.
§ 13.
Beslutning om afdelingens opløsning skal vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Vedtagelsen af foreningens opløsning skal herefter vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der
holdes tidligst 14 dage efter vedtagelsen, og hvor opløsningen kan vedtages med simpelt flertal af de
afgivne stemmer. Den ekstraordinære generalforsamling nedsætter et udvalg på tre medlemmer, der sørge
for foreningens afvikling og realisering af aktiverne. De midler der fremkommer ved opløsningen,
hensættes to år med henblik på at start af en lignende forening. Startes ikke en tilsvarende forening
tilfalder midlerne foreninger i Randers, der får tilskud efter folkeoplysningsloven.
EDR Randers afdeling OZ7RD
Det Gamle Vandtårn
8900 Randers.

