
VEDTÆGTER .

§1.
Afdelingens navn er EDR Sorø Afdeling. OZ8SOR.

§2.
Afdelingens formål er :
At samle amatørradio interesserede.
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 repræsenterer radioamatørerne overfor de andre organisationer og over 
for myndighederne.
At arbejde for at få interesseret folk for elektronik i almindelighed for der 
igennem at kunne skabe interesse for amatørradioen hen af vejen.
Afdelingen er uafhængig af partipolitik.

§3.
Optagelse sker ved henvendelse til afdelingens bestyrelse.
Personer som er ekskluderet fra andre EDR afdelinger kan kun optages efter 
nærmere behandling på førstkommende generalforsamling.
Alle fuldgyldige medlemmer har stemmeret.

§4.
Et medlem, der gennem sin færden og optræden modvirker afdelingens 
formålsparagraf, samt bevist udøver undergravende virksomhed overfor 
foreningen for at skade denne kan af bestyrelsen ekskluderes uden foregående 
varsel.
Eksklusionen skal dog godkendes på den førstkommende generalforsamling, 
inden den offentliggøres.

§5.
Der betales ved optagelse i afdelingen et indskud, samt et årligt kontingent. 
Størrelsen af såvel indskud som kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Pensionister og medlemmer under uddannelse betaler halvt kontingent.
Såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest 2 måneder, efter den fastsatte 
termin, udsendes en rykker betales denne heller ikke, slettes vedkommende af 
medlemslisten og der må betales nyt indskud for optagelse i afdelingen.
Indskud eller kontingent betales ikke tilbage ved udmeldelse eller bortrejse.
Kontingent året følger kalender året.
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Kontingent størrelsen er at betragte som gældende for 1 år, d.v.s. at der ikke 
ydes reduktion ved senere indmeldelse.
Da det jo er frivilligt om man ønsker at være medlem, er det medlemmets egen 
pligt, at sørge for at kontingentet bliver indbetalt rettidigt.
Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret og regnskabet skal, inden det 
forelægges for generalforsamlingen omfatte kasse- og statusopgørelse pr. 31 
december, samt være revideret af 1 af generalforsamlingen valgte revisor, som 
ved hans underskrift bekræfter, at regnskabet er gennemgået og fundet i orden.

§6.
Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 1 
bestyrelsesmedlem. Det tilstræbes, at formanden har amatørradiosendetilladelse
og alle skal være medlem af Landsforeningen EDR.
Bestyrelsen vælges på de ordinære generalforsamlinger for en periode af 2 år.
Genvalg kan finde sted.
Valg til bestyrelsen kan foregå skriftligt.
Formanden og Kasserer udpeges af generalforsamlingen, mens den samlede 
bestyrelse selv konstituerer sig på sit første bestyrelsesmøde der skal afholdes 
senest 30 dage efter ordinær generalforsamling og derefter offentliggøres i ” OZ 
”.
Samtlige medlemmer af bestyrelsen har kun en stemme hver.
Det findes formålstjenligt at suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet på lige 
fod med den valgte bestyrelse.
Bestyrelsen repræsenterer afdelingen ud af til både over for medlemmerne samt 
andre, så uautoriseret brug at medlemskartoteker både på papir samt 
elektronisk betragtes som illoyale opførsel og bestyrelsen kan træffe passende 
forholdsregler overfor dem som foretager dette. :

§7.
Generalforsamlingen afholdes inden for 1 kvartal i året dog helst januar, 
februar,  med følgende dagsorden :

Lige år:   1. Valg af dirigent.
                 2. Formandens beretning.
                 3. Kassere fremlægger det reviderede regnskab.
                 4. Indkomne forslag.
                 5. Valg af formand.
                 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.
                 7. Valg af 1 Revisor og 1 Revisorsuppleant og 1 Suppleant til
                     bestyrelsen                                              
                 8. Eventuelt.

Ulige år:  1. Valg af dirigent.
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                 2. Formandens beretning.
                 3. Kassere fremlægger det reviderede regnskab.
                 4. Indkomne forslag.
                 5. Valg af kasserer.
                 6. Valg af 1 Revisor og 1 Revisorsuppleant og 1 Suppleant til
                     bestyrelsen
                 7. Eventuelt.

§8.
Indkaldelsen kan varsles i OZ men skal ske skriftligt til hver enkelt medlem da 
ikke alle får OZ. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte 
medlemmer.
Kun medlemmer der har indbetalt kontingent har adgang til at deltage i 
generalforsamlingen.
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal og sker ved 
håndsoprækning, medmindre én af de fremmødte medlemmer kræver skriftlig 
afstemning.
Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftlig i hænde mindst 
14 dage før generalforsamlingen.

§9.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis flertallet af bestyrelsen 
eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Afholdelsen 
sker senest en måned efter begæring. Indvarsling skal ske mindst 8 dage før den 
ekstraordinære generalforsamling.
Indkaldelse sker pr. brev til hvert enkelt medlem.

§10.
Afdelingen kan kun opløses, når mindst 2/3 af medlemmerne ved 
skriftligtilkendegivelse har ønsket dette og det er forelagt på 2 på hinanden 
følgende ordinære generalforsamlinger. Opløses  afdelingen træffer 
generalforsamlingen beslutning om aktiver og passiver.

§11.
Der forefindes en hjemmeside, OZ8SOR.DK som ejes af afdelingen. Denne 
hjemmeside bruges af bestyrelsen til nær og hurtig information af 
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medlemmerne, så det kun er den mere officielle information der går gennem 
OZ.

§12.
Et medlem skal have været medlem i 1 periode fra generalforsamling til 
generalforsamling før vedkommende kan indvælges til nogle poster i klubben.

§13.
Adgang og stemmeret til Generalforsamlingen i OZ8SOR har kun medlemmer 
som har betalt forfalden kontingent.
For at kunne deltage i en generalforsamling kræves mindst et halvt års 
medlemskab.

§14.
QSL kort kan fremsendes fra EDR til klubben, men medlemmerne må selv 
sørge for afhentning i klubben.

§15.
Bestyrelsen er bemyndiget til at uddelegerer alt det arbejde som der skal 
udføres for klubbens drift også de opgaver som bliver pålagt den på 
generalforsamlinger.

§16.
Afdelingens postadresse er : Formandens.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling tirsdag  den 17. marts 
2009.

………………………………                 …………………………………….
OZPPV Poul Riber Poulsen                 OZ1GEO Jens Aaløkke Petersen
Næstformand                                        Kasserer

………………………………                 …………………………………….
Allan Brehmer                                      OZ6BP Bent Pedersen                       
Formand / sekretær                             Dirigent

                                                                           
Afdelingens kalde signaler er OZ8SOR, OZ7SOR og OZ0SOR
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