Vedtægter for landsforeningen
Experimenterende Danske Radioamatører
§1

Stk. 2.
Stk. 3.

NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er "Experimenterende Danske Radioamatører" (EDR).
Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU).
Foreningens adresse er foreningens kontor.
Foreningen tegnes af foreningens formand sammen med et navngivet hovedbestyrelsesmedlem. I formandens fravær kan foreningen tegnes af foreningens næstformand
sammen med to navngivne hovedbestyrelsesmedlemmer.

§2
FORMÅL

Stk. 2.

Foreningens formål er:
•
at samle alle danske amatørradiointeresserede,
•
at virke for amatørradioens udvikling,
•
at arbejde for en forbedring af radioamatørernes arbejdsvilkår,
•
at støtte den enkelte radioamatør i bestræbelserne for at forbedre den tekniske kunnen, og
•
at repræsentere radioamatørerne over for andre organisationer og over for
myndighederne.
Foreningen er uafhængig af partipolitik.

§3

Stk. 2.

MEDLEMSOPTAGELSE
Som medlem kan optages enhver amatørradiointeresseret.
Ved optagelse betales et indskud, der dækker tilsendelse af EDRs emblem, EDRs vedtægter samt medlemscertifikat. Repræsentantskabet fastsætter indskuddets størrelse.

§4
MEDLEMSKATEGORIER
Hovedbestyrelsen fastsætter de nødvendige medlemskategorier og de rettigheder, som
kategorierne giver.
En liste over gældende medlemskategorier og deres rettigheder forelægges repræsentantskabet til orientering sammen med forslag til kontingent.
HB sørger for, at en liste over gældende medlemskategorier findes på EDRs hjemmeside

§5

Stk. 2.

Stk. 3.
Stk. 4.
Stk. 5.

KONTINGENT
Kontingentets størrelse bliver fastsat af repræsentantskabet under godkendelse af næste års budget. Den gældende kontingentliste vedlægges som beslutningsgrundlag.
Kontingentbetaling mv.
Det ifølge kontingentlisten gældende kontingent forfalder til betaling den 15. marts for
det kommende regnskabsår (se dog stk. 4).
Lokalafdelingsafgiften i henhold til § 9 stk. 6 fastsættes på baggrund af den d. 31/12
foreliggende afdelingsmeddelelse.
Fire uger efter forfaldsdato udsendes rykkerskrivelse.
Efter anmodning kan kontingentet deles i to indbetalinger, en der forfalder den 15.
marts og en, der forfalder den 15. september.
Indskud.
Indskuddets størrelse fastsættes af repræsentantskabet.
Det fremgår af den til enhver tid gældende kontingentliste.

§6

Stk. 2.

KONTINGENTRESTANCER
Undlader et medlem at betale sit kontingent rettidigt, betragtes vedkommende som
slettet af medlemslisten, såfremt kontingentet ikke er betalt senest 10 dage efter afsendelse af rykkerskrivelse, idet der skal tages hensyn til postforbindelser til og fra Grønland og udlandet.
Hovedbestyrelsen kan fastsætte et gebyr, som tillægges kontingentet ved udsendelse af
rykkerskrivelse.
Et medlem kan kun vælges til formand, hovedbestyrelsesmedlem, repræsentantskabsmedlem eller være stiller for formand eller hovedbestyrelsesmedlem, såfremt kontingentet er rettidigt indbetalt.

§7
UDMELDELSE
Udmeldelse skal, for at være rettidig, finde sted senest den 15. marts. Udmeldelse før
denne dato berettiger ikke til tilbagebetaling af kontingent.

§8

Stk. 2.
Stk. 3.

NÆGTELSE AF MEDLEMSOPTAGELSE
OG EKSKLUSION
Når særlige grunde taler derfor, kan hovedbestyrelsen nægte en ansøger optagelse i
foreningen, ligesom hovedbestyrelsen i særlige tilfælde kan indstille et medlem af foreningen til eksklusion.
Såfremt hovedbestyrelsen har indstillet et medlem til eksklusion, har vedkommende
ikke stemmeret i noget foreningsanliggende så længe denne tilstand varer.
Hovedbestyrelsens afgørelser i sådanne sager skal forelægges til godkendelse på det
nærmest følgende repræsentantskabsmøde. Den pågældende har ret til personligt at

Stk. 4.

fremlægge sine synspunkter i sagen, forinden repræsentantskabet træffer sin afgørelse,
der ikke kan indbringes for domstolene.
Såfremt et ekskluderet medlem ansøger om genoptagelse i foreningen, skal ansøgningen forelægges til godkendelse på det førstkommende repræsentantskabsmøde. Hvis
repræsentantskabet godkender ansøgningen, kan ansøgeren igen blive medlem af foreningen i henhold til de til enhver tid gældende regler herfor.

§9

Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.
Stk. 5.
Stk. 6.

LOKALAFDELINGER
Hvor flere medlemmer af EDR bor samlet, f.eks. i en by, nærliggende byer eller et
passende landdistrikt, kan disse danne en lokal afdeling af EDR og gennem samarbejde virke for EDRs formål. Den enkelte afdeling, benævnes EDR X AFDELING, hvor
X står for den geografiske lokalitet (by eller egn).
I Grønland kan "Experimenterende Grønlandske Radio amatører X afdeling. Underafdeling af EDR" anvendes.
Den enkelte lokalafdeling vedtager selv navn for X, der er gyldigt efter hovedbestyrelsens godkendelse.
Den enkelte lokalafdeling vedtager egne vedtægter, der er gyldige efter hovedbestyrelsens godkendelse.
Hver lokalafdeling har selvstændigt regnskab og fastsætter selv medlemskontingentsats(er) til afdelingen.
Lokalafdelingen vælger selv sin formand og bestyrelse, som alle skal være stemmeberettigede medlemmer af EDR.
En EDR lokalafdeling er tilknyttet EDR og betaler et beløb for at være det.
Beløbet til EDR baseres dels på et fast beløb, dels på et beløb pr. amatørradio certifikatindehaver, der er medlem af afdelingen, uanset om indehaveren er medlem af EDR
eller ej.
Beløbene fremgår af kontingentlisten.

§ 10

Stk. 2.

VALG AF REPRÆSENTANTSKAB
Repræsentantskabet består af 27 medlemmer, der vælges for en toårig periode. Valget
foregår i lige år, og genvalg kan finde sted.
Valg af repræsentantskabsmedlemmer foregår i 5 geografiske områder, der følger den
danske regionsopdeling, dvs.:
• Region Hovedstaden
• Region Sjælland
• Region Syddanmark
• Region Midtjylland
• Region Nordjylland
Til hvert område tilknyttes et eller to hovedbestyrelsesmedlem(mer). Primært det/de
der bor nærmest området.
Hovedbestyrelsen beslutter, i forbindelse med sin konstituering efter afholdt valg til hovedbestyrelse, hvilke hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal tilknyttes de forskellige
geografiske områder,

Stk. 3.

Stk. 4.

Stk. 5.

Stk 6.

Stk. 7.

Stk. 8.

Stk. 9.

Stk. 10.

Stk. 11.

Stk. 12.

Stk. 13.

Alle medlemmer i et geografisk område har stemmeret og er valgbare, med undtagelse
af passive medlemmer, firmamedlemmer, udlandsmedlemmer og medlemmer omfattet
af § 8, stk. 2.
Opstilling af kandidater for hvert område foregår hvert andet år på det/de årlige ordinære medlemsmøde(r), jfr. § 20.
Som repræsentantskabskandidater kan kun opstilles EDR-medlemmer, der er til stede
eller har givet skriftligt tilsagn om at modtage valg. Tilsagnene skal være fremlagt på
det pågældende møde.
De 27 repræsentantskabsmedlemmer fordeles i de geografiske områder i forhold til
EDR medlemmer i området. Opgørelse af medlemstal sker pr. 1. januar.
Fordelingen sker efter den såkaldte d’Hondtske metode. Se bilag
Medlemmerne i de geografiske områder vælger deres repræsentantskabsmedlemmer.
Områdets normerede pladser i repræsentantskabet besættes med de kandidater, der har
det højeste stemmetal. Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.
Genvalg kan finde sted.
Opstillede ikke-valgte kandidater til repræsentantskabet indgår som suppleanter til repræsentantskabet i rækkefølge efter de opnåede stemmetal, således at den ikke valgte
kandidat med højeste stemmetal er 1. suppleant, den med det næsthøjeste er 2. suppleant og så fremdeles.
Valgperioden for suppleanter er to år.
Såfremt et repræsentantskabsmedlem afgår eller flytter til et andet geografisk område i
valgperioden, indtræder områdets suppleant. Findes der ingen suppleant, er mandatet
ledigt til næste valg.
Medlemsfordelingen i henhold til medlemslisten pr. 1. januar forud for valget lægges
til grund for de respektive geografiske områders repræsentation i den kommende valgperiode.
Forslag til valg af repræsentantskabsmedlem(mer) indsendes til formanden og skal
være denne i hænde senest den 20. marts sammen med en skriftlig tilkendegivelse fra
de(n) foreslåede kandidat(er) om, at vedkommende er villig til at modtage valg i overensstemmelse med forslaget. Formanden skal kvittere for modtagelsen
Medlemmer med bopæl uden for de i stk. 2 nævnte geografiske områder kan frit vælge, hvilket område der skal repræsentere dem. På stemmesedlen anfører vedkommende
medlem, hvilket område pågældende betragter sig som hørende til og stemmer herefter, som var vedkommende bosiddende i dette område.
Alle foreslåede emner offentliggøres i maj OZ. På stemmesedlen kan medlemmer i
hvert geografisk område afkrydse lige så mange kandidater, som området har ret til at
vælge.
Stemmesedlen, forsynet med navn, adresse, geografisk område og medlemsnummer,
skal være hovedbestyrelsen i hænde inden den 1. juni for kontrol af medlemskab,
hvorefter stemmesedlen uåbnet og uden navn tilsendes foreningens revisorer til optælling.
Kandidaterne opstilles i vilkårlig rækkefølge.
Kun den trykte stemmeseddel er gyldig. Stemmesedlen udsendes sammen med OZ maj
eller efter forretningsudvalgets bestemmelse pr. brev til stemmeberettigede medlemmer af EDR senest 15. maj.
Resultatet af valget samt liste over det nye repræsentantskabs sammensætning og suppleanter udarbejdes af de to valgte revisorer og tilsendes formanden straks efter optællingen, dog inden 20. juni.
Resultatet af valget bekendtgøres i juli OZ. Desuden fremsendes opgørelse og liste
over repræsentantskabets sammensætning direkte til siddende og de i valget berørte
medlemmer inden 10. juli.

Stk. 14.

Stk. 15.

Stk. 16.

Eventuelle. klager over valget skal indsendes skriftligt i anbefalet brev til formanden
inden den 10. august.
Hovedbestyrelsen træffer afgørelse i sådanne sager og giver senest den 10. september
samme år klageren og andre i sagen direkte implicerede meddelelse om afgørelsen.
Kan de implicerede ikke acceptere den trufne afgørelse, kan de ved skriftlig protest i
anbefalet brev til formanden senest den 20. september samme år indbringe sagen for
førstkommende repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabet afgør sagen ved simpelt stemmeflerhed.
Repræsentantskabets afgørelse kan ikke indbringes for domstolene.
De nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer indtræder i repræsentantskabet ved dettes
første ordinære møde. Samtidig hermed udløber de afgående repræsentantskabsmedlemmers mandat.
Et afgående hovedbestyrelsesmedlem, der er opstillet og nyvalgt til repræsentantskabet
indtræder dog først i repræsentantskabet efter behandlingen af formandens beretning
og foreningens regnskab. Indtil da indkaldes en suppleant, hvor en sådan er valgt.
Et medlem kan lade sig opstille til valg til såvel formand, hovedbestyrelsesmedlem
som repræsentantskabsmedlem. Opnår den pågældende valg til mere end en post, skal
vedkommende overtage den højeste post af disse, (valg til øvrige poster bortfalder) således at valg til formand går forud for valg til hovedbestyrelsen og valg til hovedbestyrelsen går forud for valg til repræsentantskabet. Hvor der således bliver et mandat frit,
rykker den kandidat, der har opnået næst flest stemmer, op og er valgt.

§ 11

Stk. 2.

Stk. 3.
Stk. 4.

Stk. 5.

Stk. 6.

VALG AF HOVEDBESTYRELSE
Hovedbestyrelsen består af 7 medlemmer + formanden.
Formanden og hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode. Valget foregår i lige år, og genvalg kan finde sted. Opstilling til formand og hovedbestyrelsesmedlem finder sted på de ordinære opstillingsmøder.
Alle medlemmer har stemmeret og medlemmer med mindst 2 års uafbrudt medlemskab umiddelbart før valgårets begyndelse er valgbare. Undtaget er dog passive medlemmer, firmamedlemmer, udlandsmedlemmer og medlemmer omfattet af § 8, stk. 2.
Valg af formand foregår ved urafstemning. Den kandidat, der opnår flest stemmer, er
valgt til formand for de kommende to år. Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.
Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer foregår som formandsvalget ved urafstemning.
De 7 kandidater, der opnår flest stemmer indtræder i hovedbestyrelsen for de kommende 2 år. Stemmelighed afgøres ved lodtrækning.
Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem afgår i valgperioden indtræder den højest rangerende suppleant i hovedbestyrelsen som konstitueret hovedbestyrelsesmedlem for den
resterende valgperiode.
Forslag til formand og/eller hovedbestyrelsesmedlem indsendes til formanden og skal
være denne i hænde senest 20. marts sammen med en skriftlig tilkendegivelse fra den
foreslåede kandidat om, at vedkommende er villig til at modtage valg i overensstemmelse med forslaget. Formanden skal kvittere for modtagelse.
Såfremt der opstår en situation, hvor hovedbestyrelsen ikke er fuldtallig. (F.eks. på
grund af for få opstillede eller mangel på suppleanter) kan repræsentantskabet ud fra
sin midte vælge det nødvendige antal medlemmer, der indtræder i hovedbestyrelsen
som konstitueret hovedbestyrelsesmedlem for valgperioden.
Valget af konstitueret hovedbestyrelsesmedlem afholdes på initiativ af EDRs forretningsudvalg og finder sted på det første ordinære repræsentantskabsmøde efter offentliggørelsen af valgresultatet til repræsentantskabet og hovedbestyrelsen.

Stk. 7.

Stk. 8.
Stk. 9.

Et repræsentantskabsmedlem, der bliver valgt til konstitueret hovedbestyrelsesmedlem, indtræder i hovedbestyrelsen efter repræsentantskabsmødet og udtræder af repræsentantskabet. I stedet indkaldes en suppleant, hvor en sådan er valgt.
Alle foreslåede emner offentliggøres i maj OZ. På stemmesedlen kan medlemmerne,
uanset bopæl, afkrydse en af de opstillede formandskandidater og op til 7 af de opstillede hovedbestyrelseskandidater
Stemmesedlen indsendes efter samme retningslinier som anført i § 10, stk. 12.
Efter forretningsudvalgets afgørelse kan stemmesedler enten indlægges i maj OZ eller
i stedet udsendes direkte til de stemmeberettigede medlemmer senest 15. maj.
Med hensyn til valgresultatets bekendtgørelse og evt. klager over valget, følges den
procedure, der er beskrevet i § 10, stk. 13 og 14.
Den nye hovedbestyrelse tiltræder ved repræsentantskabsmødets afslutning.

§ 12

Stk. 2.

Stk. 3.

Stk. 4.

Stk. 5.
Stk. 6.

Stk. 7.
Stk. 8.

REPRÆSENTANTSKABET OG
REPRÆSENTANTSKABSMØDER
Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.
Repræsentantskabet er ulønnet. Repræsentantskabsmedlemmerne skal have godtgjort
rejse- og forplejningsudgifter i forbindelse med repræsentantskabsmøder. Såfremt et
repræsentantskabsmedlem herudover har haft udlæg i forbindelse med foreningsarbejde, kan vedkommende få rimelige udgifter godtgjort af foreningen.
Såfremt et repræsentantskabsmedlem er forhindret i at give møde, skal vedkommende
omgående meddele dette til områdets hovedbestyrelsesmedlem, som da indkalder de i
området valgte suppleanter i rækkefølge.
Et repræsentantskabsmedlem kan kun erstattes af en af områdets suppleanter. Intet repræsentantskabsmedlem kan ved fuldmagt eller på anden måde råde over mere end ét
mandat.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober måned.
Mødet afholdes på et trafikalt centralt beliggende sted efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse.
Sager, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden i hænde
inden den 20. juli.
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde sker inden 20. september direkte til repræsentantskabsmedlemmerne, formand og hovedbestyrelsesmedlemmerne.
Samtidig hermed fremsendes foreløbig dagsorden for mødet og samtlige fremsendte
forslag til behandling, jfr. stk. 5, samt beretninger, regnskab og budgetforslag.
Dato og foreløbig dagsorden for repræsentantskabsmødet bekendtgøres endvidere i OZ
for august og september. Indkomne forslag jfr. stk. 12, pkt. 5, bekendtgøres senest i
OZ september.
Ethvert medlem har adgang til som tilhører at overvære repræsentantskabsmødet
Taleret på repræsentantskabsmødet har følgende:
repræsentantskabsmedlemmerne
formanden
tiltrædende formand
hovedbestyrelsesmedlemmerne
tiltrædende hovedbestyrelsesmedlemmer.
Desuden har følgende taleret i sager, der vedrører deres ressortområde:
forretningsføreren
bogholderen
hovedredaktøren

Stk. 9.
Stk. 10.
Stk. 11.

Stk. 12.

teknisk redaktør
revisorerne
de(t) af hovedbestyrelsen til eksklusion indstillede medlem(mer) jfr. § 8, stk. 2
de(n) af hovedbestyrelsen og repræsentantskabet indkaldte specialist (er)
Specialister kan indkaldes af hovedbestyrelsen eller af mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne.
Stemmeret på repræsentantskabsmødet har kun de valgte repræsentantskabsmedlemmer, der hver har en stemme.
Et repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte.
Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, såfremt mindst et repræsentantskabsmedlem forlanger det.
Repræsentantskabet afgør alle sager, undtagen sager vedr. æresmedlemmer, vedtægtsændringer og opløsning af foreningen, ved almindeligt stemmeflertal, afgivet af de repræsentantskabsmedlemmer, der er til stede under afstemningen.
Ved stemmelighed bortfalder et fremsat forslag.
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst omfatte følgende:
1)
A. Valg af dirigent.
B. Valg af stemmetællere.
2)
Kun i lige år: Resultatet af de afholdte valg, herunder evt. klagebehandling. Evt.
supplering af manglende hovedbestyrelsesmedlemmer, jfr. § 11 stk. 6.
3)
Formanden aflægger skriftlig beretning.
4)
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
5)
Fremlæggelse af aktivitetsplan, budget samt fastsættelse af kontingent for det
kommende regnskabsår.
6)
Indkomne forslag.
7)
Valg af 2 kritiske revisorer og 1 suppleant.
8)
Valg af faguddannet revisor, jfr. § 19, stk. 1.
9)
Fastsættelse af mødestedet for næste års repræsentantskabsmøde.
10) Eventuelt.

§ 13

Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.
Stk. 5.

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes når mindst 4 hovedbestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer skriftligt forlanger det.
Begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde fremsendes til formanden ledsaget af begrundet dagsorden for mødet.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 1 måned efter begæringens fremsættelse.
Hovedbestyrelsen fastsætter mødestedet efter de for ordinære repræsentantskabsmøder
almindeligt gældende retningslinier.

§ 14

Stk. 2.

Stk. 3.
Stk. 4.
Stk. 5.
Stk. 6.

Stk. 7.
Stk. 8.
Stk. 9.

Stk. 10.

Stk. 11.

HOVEDBESTYRELSEN
Hovedbestyrelsen leder foreningens arbejde i overensstemmelse med de af repræsentantskabet fastsatte retningslinjer og fastsætter selv sin forretningsorden, som offentliggøres på foreningens hjemmeside.
På sit konstituerende møde, der afholdes i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde, dog senest 14 dage efter dette, vælger hovedbestyrelsen af sin midte en
næstformand og en sekretær.
Hovedbestyrelsen kan, uden for sin midte, ansætte lønnet personale
Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg, såvel permanente som midlertidige, til varetagelse af særlige opgaver.
Der afholdes hovedbestyrelsesmøde så ofte formanden finder det nødvendigt.
Dog kan mindst 4 hovedbestyrelsesmedlemmer forlange indkaldt til møde.
Afgørelser, bortset fra sager vedrørende § 14 stk. 10, træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stemmeret har kun formanden og de 7 hovedbestyrelsesmedlemmer.
Hovedbestyrelsen kan indbyde andre til helt eller delvis at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, når dette findes påkrævet for hovedbestyrelsens arbejde.
Såfremt mindst 4 hovedbestyrelsesmedlemmer forlanger det, skal en given sag sendes
til afstemning i repræsentantskabet
Såfremt en given sag, der kræver hovedbestyrelsens behandling og som ikke kan afvente næste hovedbestyrelsesmødes afholdelse, fremkommer, kan sagen med alle relevante oplysninger fremsendes til afstemning blandt hovedbestyrelsens medlemmer
uden indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde. Ved en sådan afstemning skal de enkelte
hovedbestyrelsesmedlemmers votering være formanden i hænde senest 8 dage efter
fremsendelsesdatoen. Resultatet af afstemningen tilstilles de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer senest 8 dage efter afstemningsfristens udløb.
Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem gør sig skyldig i grov forsømmelse af arbejdet i
hovedbestyrelsen, kan formanden og de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer ved enstemmig beslutning udelukke den pågældende fra hovedbestyrelsesarbejdet.
En sådan udelukkelse skal skriftligt meddeles den pågældende, der inden 14 dage fra
meddelelsens dato kan indbringe hovedbestyrelsens afgørelse for repræsentantskabet.
En sådan indbringelse har opsættende virkning til repræsentantskabets afgørelse foreligger.
Pågældende indbringelse, samt hovedbestyrelsens motivering for beslutningen, udsendes inden 14 dage fra indbringelsens modtagelse til skriftlig afstemning blandt samtlige repræsentantskabsmedlemmer, der skal afgive deres svar senest 8 dage efter meddelelsens datering. Repræsentantskabets afgørelse kan ikke indbringes for domstolene.
Afstemningen blandt repræsentantskabsmedlemmerne er hemmelig, og der anvendes
samme fremgangsmåde, som beskrevet i § 10 stk. 12, andet afsnit.
Resultatet af afstemningen tilsendes repræsentantskabsmedlemmerne hurtigst muligt.
Hovedbestyrelsen offentliggør så hurtigt som muligt referater fra hovedbestyrelses- og
repræsentantskabsmøder på foreningens hjemmeside

§ 15
FORRETNINGSUDVALGET
Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden, sekretæren og evt. forretningsføreren uden stemmeret.

Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.
Stk. 5.
Stk. 6.
Stk. 7.

Forretningsudvalget administrerer foreningens økonomiske anliggende i overensstemmelse med det af repræsentantskabet vedtagne budget.
Forretningsudvalget kan efter bemyndigelse af hovedbestyrelsen træffe afgørelse i sager af rutinemæssig art.
Forretningsudvalget afholder møder, så ofte formanden finder det nødvendigt.
Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.
Forretningsudvalget kan ansætte lønnet personale til varetagelse af regnskabsføring,
administration m.v.
Personalets ansættelsesvilkår og aflønning skal godkendes af hovedbestyrelsen forinden de får gyldighed.

§ 16
FORMANDEN
Formanden leder foreningens daglige arbejde i samråd med forretningsudvalget. Han
er berettiget til at handle på forretningsudvalgets vegne i sager, som ikke kan afvente
forretningsudvalgets afgørelse.

§ 17

Stk. 2.

NÆSTFORMANDEN
Næstformanden indtræder i alle formandens pligter og rettigheder, når denne er forhindret i at give møde.
Hvis formanden definitivt afgår inden udløbet af en valgperiode, fungerer næstformanden som formand indtil næste almindelige formandsvalg.

§ 18

Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.
Stk. 5.
Stk. 6.

ØKONOMI OG REGNSKAB
Foreningens midler må kun benyttes til fremme af EDRs formål.
Regnskabsåret går fra den 1. april til den 31. marts.
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler.
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at der føres et klart og overskueligt regnskab med
løbende bogføring.
Årsregnskabet skal omfatte en resultatopgørelse for det afsluttede regnskabsår, et budget for det efterfølgende regnskabsår og en balance pr. afslutningsdagen.
Regnskab og budget skal have samme opstillingsmåde og kontering.

§ 19

Stk. 2.

REVISION
Repræsentantskabet udpeger en faguddannet revisor, der opstiller foreningens regnskab og fører tilsyn med foreningens regnskabsføring, herunder foretager uanmeldt
kasseeftersyn.
Repræsentantskabet vælger blandt samtlige foreningens medlemmer 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, for et år ad gangen.

Stk. 3.

Stk. 4.
Stk. 5.

De iflg. stk. 2 valgte revisorer skal foretage kontrol af foreningens kassebilag og herunder kontrollere, at alle større poster har hjemmel i de af hovedbestyrelsen tagne beslutninger. Der skal foretages revision af det færdige regnskab.
Såfremt revisorerne finder uregelmæssigheder i regnskabet, har de pligt til at underrette formanden. Denne informerer snarest hovedbestyrelsen, der tager stilling til sagen.
De valgte revisorer, iflg. stk. 2, fungerer tillige som stemmeudvalg, jfr. § 10, stk. 12.

§ 20

Stk. 2.

Stk. 3.

Stk. 4.

MEDLEMSMØDER
Der afholdes årligt to medlemsmøder i hvert geografisk område. Det første møde i tiden mellem 25. februar og 18. marts. Indkaldelse hertil offentliggøres i OZ januar
og/eller OZ februar.
Det andet møde i tiden mellem 20. september og repræsentantskabsmødets afholdelse.
Indkaldelse hertil offentliggøres i OZ august og/eller OZ september.
Det/de til området knyttede hovedbestyrelsesmedlem(mer) sørger for indkaldelserne,
der samtidig angiver tid, sted og dagsorden.
Dagsorden for forårsmødet skal mindst omfatte:
1)
Valg af dirigent.
2)
Beretning om hovedbestyrelsens arbejde.
3)
Forslag til debat.
4) Kun i lige år: Opstilling af kandidater til valgene af formand, hovedbestyrelse og
repræsentantskabet.
5)
Eventuelt.
Dagsorden for efterårsmødet skal mindst omfatte:
1)
Valg af dirigent.
2)
Beretning om hovedbestyrelsens arbejde.
3)
Debat om udsendt materiale til repræsentantskabsmødet.
4)
Eventuelt.
Adgang til disse møder har alle EDR medlemmer, dog har kun EDR medlemmer bosat
i det geografiske område stemmeret
Passive medlemmer, firmamedlemmer og jfr. par. 8 stk. 2 har ikke adgang til møderne.
Udover de ordinære medlemsmøder kan der på foranledning af områdets hovedbestyrelsesmedlem(mer) afholdes medlemsmøder, hvor hovedbestyrelsesmedlemmet giver
meddelelse om foreningens virksomhed, og hvor sager af interesse for foreningen
drøftes.

§ 21

Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

"OZ"
EDR udgiver sit eget medlemsblad OZ.
Bladet redigeres af en hovedredaktør, der er ansvarlig over for presseloven.
OZ udkommer normalt den 15. i hver måned.
Til varetagelse af specielle interesseområder, herunder teknisk stof i almindelighed,
kan hovedbestyrelsen ansætte en teknisk redaktør, annonceagent og evt. specialredaktører.

§ 22

Stk. 2.
Stk. 3.
Stk. 4.

HOVEDREDAKTØREN
Hovedredaktøren ansættes af hovedbestyrelsen.
Hovedredaktøren er forpligtiget til at følge de af hovedbestyrelsen fastsatte generelle
retningslinier for OZs indhold og omfang.
Såfremt en indleveret artikel af hovedredaktøren nægtes optaget i OZ, kan indsenderen
indbringe sagen for hovedbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.
Uoverensstemmelser angående OZs indhold forelægges hovedbestyrelsen til endelig
afgørelse.

§ 23

Stk. 2.

ÆRESMEDLEMMER
Personer, der på enestående vis har virket til gavn for foreningen, kan udnævnes til
æresmedlemmer.
Udnævnelsen sker af repræsentantskabet efter enstemmig indstilling fra hovedbestyrelsen.

§ 24

Stk. 2.
Stk. 3.

QSL-BUREAU
EDR opretholder til brug for sine medlemmer et QSL-bureau, der ledes af en QSLekspeditør. QSL-bureauet samarbejder med de tilsvarende organisationer i andre lande.
Såfremt der i et land findes mere end en amatørforening, og en af disse er tilsluttet
IARU, finder samarbejdet kun sted med denne forening.
Udlandsmedlemmer kan benytte QSL-bureauet, såfremt de betaler fuldt kontingent.

§ 25

Stk. 2.
Stk. 3.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forslag til ændring af vedtægterne kan kun behandles på repræsentantskabsmødet, såfremt de er optaget i den i § 12, stk. 6, sidste afsnit nævnte bekendtgørelse.
Ændringer i de fremsatte forslag kan foretages under repræsentantskabets behandling
af forslagene.
Et ændringsforslag er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 26

Stk. 2.

FORENINGENS OPLØSNING
Forslag til EDRs opløsning kan kun forelægges på et særligt indkaldt repræsentantskabsmøde som tillige stiller forslag om anvendelse af foreningens midler, hvorefter
der foretages skriftlig afstemning blandt EDRs stemmeberettigede medlemmer.
Forslag om opløsning af EDR er vedtaget, når først det særligt indkaldte repræsentantskabsmøde med mindst 4/5 af de repræsentantskabsmedlemmer, der er til stede under

afstemningen, har stemt for det, og derefter mindst 4/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer har stemt for en sådan opløsning.

§ 27
IKRAFTTRÆDELSE
Alle tidligere godkendte vedtægter ophører at have gyldighed d. 4. oktober 2009

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 4. oktober 2009
Ændret på repræsentantskabsmødet d. 10. oktober 2010
Ændret på repræsentantskabsmødet d. 9. oktober 2011
Ændret på repræsentantskabsmødet d. 6. oktober 2012
Ændret på repræsentantskabsmødet d. 5. oktober 2013
Ændret på repræsentantskabsmødet d. 5. oktober 2014

Bilag vedtægter
Den D’Hondtske fordelingsmetode
D'Hondts fordelingsmetode er en divisormetode, hvor medlemstallene i de enkelte regioner successivt divideres med divisorrækken 1, 2, 3, ..., n, hvorefter de repræsentantskabsmedlemmer, der
skal fordeles, i rækkefølge tildeles regionerne med de højeste kvotienter.
De 27 største, af de fremkomne tal udløser således hver et repræsentantskabsmedlem.
Eksempel:
Hovedstaden
Medl
:1
:2
:3
:4
:5
:6
:7
:8

304
152
101
76
61
51
43

Sjælland
286
143
95
72
57
47
41

Syddanmark
450
225
150
113
90
75
64
56

Midtjylland
340
170
113
85
68
57
49

Nordjylland
275
138
92
69
55
46
39

De understregede tal er de 27 største og udløser hver et repræsentantskabsmedlem. Fordelingen
bliver i eksemplet således:
Hovedstaden: 5, Sjælland: 5, Syddanmark: 7, Midtjylland: 6, Nordjylland: 4
Hvis der er to ens laveste tal (tal nr. 27) tildeles begge regioner et repræsentantskabsmedlem og
repræsentantskabet udvides således med et ekstra medlem (Er der 3 ens tal udvides med 2 osv.)

