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VEDTÆGTER FOR FORENINGEN 

GELLERUP RADIO og TV  

 
 

§ 1 -NAVN OG HJEMSTED 

Foreningens navn er Gellerup Radio og TV. Hjemsted for foreningen er Århus Kommune, pt. under 

postadressen c/o Interkulturel Mediehus Aarhus,  

Ved Lunden 9, st. 8230 Aabyhøj. 

 

§ 2 -FORMÅL 

stk 1 - Foreningens daglige praksis 

Foreningen Gellerup Radio og TV har som sit primære formål at drive ikke-kommerciel radio og 

TV-virksomhed og dermed arbejde for at støtte og redegøre Gellerup og Aarhus Vest borgernes 

synspunkter i det aarhusianske samfund. Dette formål udtrykkes i foreningens daglige praksis samt i 

foreningens hensigtserklæring. 

 

stk 2 -Foreningens hensigtserklæring  

Med er Gellerup Radio og TV daglige praksis samt i foreningens generelle virke tilstræbes det at: 

 

- formidle viden og dialog i Gellerup og Århus Vest.  

 

- spille en afgørende rolle i at opmuntre til ligeværdig og fuld deltagelse af alle etniske 

minoritetsgrupper i samfundets demokratisk proces. 

 

- skabe en platform for diskussion og udveksling indenfor indvandrere og andre etniske 

minoritetsgrupper, ligesom mellem mindretallene og flertallet og dermed bidrager til en 

demokratisk dialog i samfundet, hvor den kulturelle mangfoldigheds rigdom respekteres. 

 

- stimulere, motivere og bidrage til den gensidige integrationsproces. 

 

- være aktiv forkæmper for ytringsfrihed og at bekæmpe racisme og enhver form af diskrimination. 

 

- etablere erfaringsudveksling og samarbejde på lokalt og regionalt plan med andre etniske 

minoritets organisationer 

 

 

§ 3 -STRUKTUR OG GENERALFORSAMLING 

 

stk 1 Foreningens Medlemmer 

-Som medlemmer af foreningen betragtes betalende foreninger/ organisationer/ brugere eller 

medarbejdere, der inden Generalforsamlingens afholdelse har betalt medlemsgebyr. Kontingent 

fastsættes af generalforsamlingen. 

De betalende medlemmer modtager foreningens nyhedsbrev med informationer om foreningens 

løbende aktiviteter. 

 

stk 2 Generalforsamlingen 

-Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel af den daglige ledelse. Den årlig 

generalforsamling afholdes i første kvartal. Stemmeret på generalforsamlingen haves af betalende 

medlemmer af foreningen Gellerup Radio og TV. 
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GF’s dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

 

-Valg af dirigent og referent 

-Valg af stemmetæller(e) 

-Godkendelse af dagsorden 

-Bestyrelsens beretning: ved den daglige ledelse 

-Regnskab 

-Fastsættelse af kontingent 

-Diskussion af det kommende års arbejde 

-Indkomne forslag til GFs dagsorden 

-Valg af bestyrelsesmedlemmer 

-Eventuelt  

 

 

Stk 3 -Bestyrelsen 

 

Bestyrelsen består af 3 personer som vælges på den årlige generalforsamlingen.  

 

Stemmeret til valg af bestyrelsen haves af alle over 18 år betalende medlemmer af foreningen 

Gellerup Radio og TV. Såvel forenings/bruger -medlemmer som medarbejder - medlemmer 

repræsenteres ved en stemme. 

 

Senest 14 dage efter Generalforsamlingen indkalder den daglige leder til bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen konstituerer sig: formand, næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin 

forretningsorden, dog afholdes der bestyrelsesmøde mindst en gang i kvartalet. 

 

Bestyrelsen skal påse, at foreningens administration og økonomi varetages under hensyn til 

foreningens formål og vedtægter. Indgåelse af aftaler der rækker udover foreningens daglige ledelse 

og drift kræver en bestyrelses-beslutning. Indgåelse af aftaler der berører foreningens kapital, 

kræver tilslutning fra bestyrelsens flertal. 

                                                                                                               

Stk 4 -Ledelsen 

Generalforsamlingen er Gellerup Radio og TVs øverste myndighed. Den valgte bestyrelse varetager 

den overordnede ledelse i henhold til foreningens hensigt. Bestyrelsen udpeger en daglig leder, der 

fungerer som sekretær for bestyrelsen (er ansvarlig for at der tages referat af bestyrelsesmøder samt 

for udsendelse af dagsorden for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger) og har ansvaret for den 

daglige drift, programvirksomhed og økonomi (skal mindst to gange inden for hver 

regnskabsperiode orientere bestyrelsen om bevægelser på Gellerup Radio og TVs konti).  

 

 

§ 4 -ØKONOMI OG HÆFTELSE 

 

Foreningen hæfter med sin kapital efter den danske lovgivnings almindelige regler for foreningens 

gældsforpligtelser. De enkelte bestyrelsemedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. 

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret (fra 1.1 til 31.12), og foreningens regnskab revideres 

af en uafhængig statsautoriseret/ registreret revisor. 
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§ 5 -VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR 

 

Ændringer af Gellerup Radio og TVs vedtægter og beslutning om foreningens ophør kan 

udelukkende ske ved 2/3 flertal i bestyrelsen samt 2/3 flertal på en efterfølgende generalforsamling.  

 

Ved eventuelt nedlæggelse efter reglerne om vedtægtsændringer skal foreningens formue 

overdrages foreningerne med tilsvarende formål, som skal sørge for, at formuen anvendes til anti-

diskriminationsarbejde i overensstemmelse med Gellerup Radio og TVs formålsparagraffer. 

 

 

 

 

Ovenstående vedtægter for Gellerup Radio og TV blev vedtaget på GF den 5. april 2019.  

 

 

 


