
 
          

Vedtægter for OZ1LOL.

§ 1 
Afdelingens navn er OZ1LOL. Afdelingen er lokalafdeling under EDR, Eksperimenterende Danske Radioamatører.

§ 2
Afdelingens formål er at samle EDR`s medlemmer og andre, der er interesseret i EDR's arbejde, ved at holde tekniske kurser,
morsekurser, foredrag og klubaftener m.m. og i øvrigt varetage medlemmernes interesser, herunder oprettelse og drift af en
klubstation.

§ 3.
Kontingentet til afdelingen fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet er forfalden til betaling inden ordinær
generalforsamling.

§ 4.
Afdelingens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts året efter. Regnskabet skal omfatte kasseregnskab pr 31. marts.

§ 5.
 Afdelingen ledes af en bestyrelse på fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen (jfr. § 9).

§ 6.
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed (jfr. § 12).

§ 7.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel og offentlig-
gøres på afdelingens hjemmeside. Generalforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtige uanset antallet af
fremmødte medlemmer. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal (jfr. §12) og sker ved håndsoprækning eller skriftligt,
hvis mindst 10% af de fremmødte medlemmer kræver det. Ved stemmelighed foretages en fornyet afstemning. Forslag til behandling
på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt og med angivelse af
dagsorden forlanger det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske med kortere varsel.

§ 9.
Bestyrelsen består af formand, næstformand/sekretær, kasserer samt et bestyrelsesmedlem.
På valg i lige år er formand og et bestyrelsesmedlem.
På valg i ulige år er kasserer og næstformand/sekretær.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Genopstilling kan finde sted. Alle bestyrelsesmedlemmer bør være medlem af EDR,
Eksperimenterende Danske Radioamatører. Fraværende medlemmer kan kun vælges med skriftligt tilsagn. Bestyrelsen kan nedsætte
udvalg efter behov til varetagelse af bestemte opgaver.

§ 10.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning for det forgangne år.
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen samt valg af to suppleanter, der vælges for et år.
  6. Valg af to bilagskontrollanter og en suppleant, der alle vælges for et år.
  7. Eventuelt.

§ 11.
Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens lokaler. Bestyrelsen kan overdrage dette ansvar til enkelte medlemmer af afdelingen.
Bestyrelsen fastsætter regler for lokalers og inventars benyttelse i henhold til regler udstedt af Lolland Kommune.

§ 12.
Afdelingen kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne ved en skriftlig afstemning vedtager det. Opløses afdelingen, tilfalder dens
aktiver OZ1LOL´s medlemmer. (Inventar og udstyr m.v. kan sælges på auktion).

Således vedtaget på den ekstraordinære
generalforsamling d. 8. januar 2020.
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