Vedtægter for Experimenterende Danske Radioamatører

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er "Experimenterende Danske Radioamatører" (EDR).
Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU).
Stk. 2. Foreningens adresse er foreningens kontor.
§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:
• At samle danske amatørradiointeresserede og arbejde for forbedring af deres
arbejdsvilkår, og repræsentere medlemmerne over for myndigheder, offentlighed og
andre organisationer
• At virke for amatørradioens udvikling og interessen for elektronik, data og radio.
• At fremme forståelse, viden og tolerance gennem radiokommunikation på
tværs af landegrænser, politik og religion.
Stk. 2. Foreningen er uafhængig af parti politik.
§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer optages enkeltpersoner, selskaber, organisationer, institutioner m.fl.
Stk. 2. Kun personlige medlemmer kan indvælges i foreningens organisatoriske enheder.
Stk. 3. Hvert personligt medlemskab giver ret til én stemme for den, hvis navn er anført på
medlemslisten. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 4. Organisation
Stk. 1. Foreningen virker gennem repræsentantskab, hovedbestyrelse, formand, næstformand,
udvalg og sekretariat.
Stk. 2. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed.
§ 5. Lokalafdelinger
Stk. 1. Hvor flere medlemmer af EDR bor samlet i et område, kan disse danne en lokalafdeling
der har selvstændigt regnskab og fastsætter egne vedtægter og kontingentsatser.
Lokalafdelingerne er tilknyttet EDR og virker gennem samarbejde for EDRs formål.
Stk. 2. Den enkelte afdeling benævnes EDR X AFDELING, hvor X står for den geografiske lokalitet
(by eller egn). I Grønland kan "Experimenterende Grønlandske Radioamatører X afdeling,
underafdeling af EDR" anvendes.
Stk. 3. Den enkelte lokalafdeling vedtager selv navn for X, der er gyldigt efter hovedbestyrelsen i
EDRs godkendelse.
Stk. 4. Lokalafdelingen vælger selv sin formand og bestyrelse, som alle bør være medlem af EDR.
Stk. 5. En EDR lokalafdeling betaler et årligt kontingent til EDR, der fastsættes af
repræsentantskabet efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
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§ 6. Repræsentantskab
Stk. 1. Repræsentantskabet består af 34 medlemmer, der vælges i lige år for en 2-årig
periode ved urafstemning blandt EDRs medlemmer.
Stk. 2. Valg af repræsentantskabsmedlemmer foregår i 5 geografiske områder, der
følger den danske regionsopdeling:
•
Region Hovedstaden
•
Region Sjælland
•
Region Syddanmark
•
Region Midtjylland
•
Region Nordjylland
Fordelingen af medlemmer pr. område fastlægges i forretningsordenen.
Medlemmer bosiddende på Færøerne og Grønland bestemmer selv, i hvilken region
de vil afgive deres stemme.
Stk. 3. Alle medlemmer af EDR bosiddende i Danmark kan opstilles til repræsentantskabet i den
region hvor de er bosiddende. Opstilling foregår ved personligt fremmøde til en lokalafdeling.
Formanden for lokalafdelingen indsender kandidatlister til hovedbestyrelsen.
Tidsfrister for opstilling og kandidatlister beskrives i repræsentantskabets
forretningsorden.
Stk. 4. Repræsentantskabet har som foreningens øverste myndighed følgende
opgaver:
1. Træffe overordnede foreningspolitiske beslutninger.
2. Vedtage foreningens aktivitetsplan med dertilhørende budget efter
indstilling fra hovedbestyrelsen.
3. Godkende årsregnskab og kontingent efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
4. Vælge revisor(er) efter indstilling frahovedbestyrelsen.
5. Vælge formand og 6 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 3
suppleanter ud af sin midte til hovedbestyrelsen for en 2-årig periode.
Genvalg kan finde sted. Medlemmer af hovedbestyrelsen og formand
deltager ved repræsentantskabsmøderne, men har ikke stemmeret ved
disse.
6. Vedtage ændringer af vedtægter og forretningsordener.
7. Udpege 2 personer blandt EDRs medlemmer til ledelsen af Ham Radio Certificate
Denmark ApS. Udpegelsen kan gentages. Efter behov kan der udpeges nye
medlemmer til ledelsen.
Stk. 5. Repræsentantskabet afholder 1 ordinært møde om året.
Stk. 6. Tid og sted for repræsentantskabsmødet meddeles af sekretariatet senest 10 uger før
mødet. Forslag til behandling skal være sekretariatet i hænde senest 6 uger før mødet.
Dagsorden skal udsendes senest 2 uger før mødet. Beslutninger kan kun vedtages om emner,
som har været anført på den udsendte dagsorden.
Stk. 7. Hvis et flertal af repræsentantskabets eller hovedbestyrelsens medlemmer fremsætter
skriftlig anmodning herom, med angivelse af dagsorden, skal formanden senest 2 uger herefter
foranledige indkaldelse til ekstraordinært møde i repræsentantskabet til afholdelse senest 1
måned efter begæringens fremsættelse.
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§ 7. Hovedbestyrelse
Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af:
1. Formand valgt af repræsentantskabets midte.
2. 6 øvrige medlemmer valgt af repræsentantskabets midte.
3. Efter valget konstituerer hovedbestyrelsen sig selv og udpeger en næstformand,
kasserer og sekretær.
4. Hvis hovedbestyrelsesmedlemmer forlader hovedbestyrelsen indkaldes
suppleanter. Hvis formanden afgår i sin 2-årige periode overtager næstformanden
hans forpligtelser og funktioner, indtil der kan vælges ny formand på næste
repræsentantskabsmøde.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen er mellem repræsentantskabsmøderne foreningens myndighed med
ansvar for foreningens aktiviteter, økonomi og medlemsudvikling. Hovedbestyrelsen leder
foreningens arbejde i overensstemmelse med de af repræsentantskabet fastsatte
retningslinjer, herunder:
1. Fremsætte forslag om EDR’s politikker til repræsentantskabet og under ansvar
over for repræsentantskabet implementerer disse.
2. Beslutte EDR’s holdning i sager, som efter hovedbestyrelsens skøn har væsentlig interesse.
3.
4.
5.
6.
7.

Udarbejde forslag til repræsentantskabet om næste års aktivitetsplan
og det dertilhørende budget.
Indstille til repræsentantskabet om valg af revisor(er).
Nedsætte og godkende udvalg.
Afholdelse af to årlige medlemsmøder i hvert geografisk område.
Organisere og afholde valg til repræsentantskabet.

Stk. 3. Hovedbestyrelsens møder ledes af formanden eller i dennes fravær af
næstformanden. Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens
stemme udslagsgivende.
Stk. 4. Hvis mindst 3 af hovedbestyrelsens medlemmer ønsker det, skal en sag forelægges
repræsentantskabet til endelig afgørelse.
Stk. 5. Medlemmer af hovedbestyrelsen må udover direkte udgifter forbundet med
hovedbestyrelsens opgaver ikke oppebære betaling fra EDR for ydelser.
Stk. 6. Hovedbestyrelsen kan udenfor sin midte ansætte/afskedige personale til at løse
opgaver for EDR.
Stk. 7. Hovedbestyrelsen udpeger fra sin midte et medlem til ledelsen af Ham Radio
Certificate Denmark ApS.
Stk. 8. På repræsentantskabsmøder, hvor hovedbestyrelsesmedlemmer ikke er på valg i henhold
til deres 2-årige turnus, kan et flertal i repræsentantskabet afsætte individuelle
hovedbestyrelsesmedlemmer gennem et mistillidsvotum. Forslag om mistillidsvotum skal
fremsættes af mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer senest 1 uge før
repræsentantskabsmødet. Et mistillidsvotum skal vedtages med 2/3 flertal, herefter afgår
hovedbestyrelsesmedlemmet umiddelbart og indtræder igen i repræsentantskabet.
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§ 8. Formand
Stk. 1. Formanden har myndighed til at lede foreningen mellem
hovedbestyrelsesmøderne. Næstformanden er formandens stedfortræder. Formanden, og
i dennes fravær næstformanden, har følgende hovedopgaver og beføjelser:
1.
Repræsentere foreningen udadtil.
2.
Lede arbejdet i hovedbestyrelsen, herunder udarbejde dagsorden til udvalgets møder.
3.
Træffe beslutning i væsentlige, uopsættelige sager.
4.
Aflægge beretning til repræsentantskabet.
Stk. 2. På repræsentantskabsmøder, hvor formanden ikke er på valg i henhold til sin 2-årige
turnus, kan et flertal i repræsentantskabet afsætte formanden gennem et mistillidsvotum.
Forslag om mistillidsvotum skal fremsættes af mindst 1/3 af repræsentantskabets
medlemmer senest 1 uge før repræsentantskabsmødet. Et mistillidsvotum skal vedtages med
2/3 flertal, herefter afgår formanden umiddelbart og indtræder igen i repræsentantskabet.
§ 9. Sekretariat
Hovedbestyrelsen ansætter personale til under ansvar over for
hovedbestyrelsen at varetage den daglige administration af foreningen.
§ 10 Medlemspublikation
Stk. 1. EDR udgiver sin egen medlemspublikation OZ. Denne suppleres og koordineres med en
hjemmeside og sociale medier, i det omfang repræsentantskabet skønner det relevant.
Stk. 2. Publikationen redigeres af en hovedredaktør, der er ansvarlig i henhold til
medieansvarsloven.
Stk. 3. Hovedredaktøren ansættes/afskediges af hovedbestyrelsen og kan ikke være
medlem af EDRs valgte forsamlinger.
Stk. 4. Det er repræsentantskabets ansvar i samarbejde med hovedbestyrelsen at beslutte,
hvilke medier der anvendes for at udgive OZ.
Stk. 5. EDRs hjemmeside og OZ er EDRs officielle kommunikationsplatforme.
§ 11. Tegningsregel ved retshandler og økonomisk ansvar
Stk. 1. Formanden kan sammen med et hovedbestyrelsesmedlem indgå retshandler på
vegne af foreningen. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom
kræves derudover tiltrædelse af repræsentantskabet.
Stk. 2. Medlemmer af foreningens valgte forsamlinger kan ikke hæfte personligt for
gæld oparbejdet af EDR.
§ 12. Regnskab og budget
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Forud for hvert regnskabsår udarbejdes et budget og en dertilhørende aktivitetsplan, der
forelægges repræsentantskabet til godkendelse på det årlige møde. Under et regnskabsår kan
hovedbestyrelsen foretage nødvendige justeringer af budgettet. Væsentlige budgetændringer
skal godkendes af repræsentantskabet.
Stk. 3. Efter udløbet af kalenderåret udarbejdes årsregnskab og balance samt status for
overholdelse af den til årsregnskabet hørende aktivitetsplan. Årsregnskabet skal revideres af
de(n) af repræsentantskabet valgte revisor(er). Årsregnskab, balance og status for
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aktivitetsplan behandles i hovedbestyrelsen med henblik på indstilling til
repræsentantskabets godkendelse.
Stk. 4. Der udarbejdes medio august et halvårsregnskab med en råbalance til
orientering for repræsentantskabet.
Stk. 5. Foreningens godkendte årsregnskab offentliggøres.
§ 13. Vedtægtsændring
Stk. 1. Forslag til ændring af vedtægterne skal udsendes sammen med dagsordenen
for det ordinære repræsentantskabsmøde.
Stk. 2. Til vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af stemmerne, der samtidigt skal udgøre
mindst halvdelen af samtlige medlemmer af repræsentantskabet.
§ 14. Forretningsorden
Stk. 1. De valgte forsamlinger i EDR udarbejder selv deres forretningsorden, som skal
godkendes af repræsentantskabet.
Stk. 2. Forslag til ændring af forretningsordenen for de valgte forsamlinger i EDR kan
forelægges på ethvert møde i repræsentantskabet til godkendelse.
Stk. 3. Til vedtagelse kræves, at et flertal af de deltagende medlemmer af
repræsentantskabet stemmer for.
§ 15. Udstedelse af amatørradiocertifikater
Stk. 1. På offentligt opdrag varetager EDR administrationen og udstedelsen af
amatørradiocertifi- kater i Danmark. Til formålet har EDR stiftet et anpartsselskab: Ham Radio
Certificate Denmark ApS. Selskabets ledelse består af 2 medlemmer udpeget af
repræsentantskabet og 1 medlem udpeget fra hovedbestyrelsen. Ledelsen konstituerer sig
selv.
Stk. 2. Ham Radio Certificate Denmark ApS refererer til repræsentantskabet og mellem
repræsentantskabsmøderne til hovedbestyrelsen.
§ 16. Eksklusion
Såfremt et medlem groft tilsidesætter foreningens vedtægter eller handler til skade for
EDR, kan repræsentantskabet efter indstilling fra hovedbestyrelsen ekskludere
medlemmet. Medlemmet har høringsret. Vedtagelse af eksklusion kræver 2/3 flertal.
§ 17. Opløsning
Stk. 1. Forslag til foreningens opløsning skal vedtages af mindst 5/6 af samtlige medlemmer
af repræsentantskabet. I tilfælde af vedtagelse skal beslutningen om opløsning bekræftes af
repræsentantskabet ved et efterfølgende møde, der skal afholdes senest 1 år og tidligst 3
måneder efter vedtagelsen. Beslutningen om opløsning skal endeligt godkendes ved
afstemning blandt foreningens medlemmer. Vedtagelse kræver 2/3 flertal af de afgivne
stemmer.
Stk. 2. Ved foreningens opløsning skal foreningens aktiver overdrages til almennyttige formål
efter indstilling fra repræsentantskabet.
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