
Vedtægter for TV MØN                      Vedtaget 4. december 2014

    

§1 Navn og hjemsted
1. Foreningens navn er TV MØN.
2. Foreningen er hjemmehørende i Vordingborg kommune.

§2 Formål
1. Foreningens hovedformål er at drive ikkekommerciel fjernsynsvirksomhed, som skal udøves 
fra region øst, primært Møn, til befolkningen i region øst, primært Møn, med beboerne i 
region øst, primært Møn, og om beboerne i region øst, primært Møn.
2. Det er foreningens mål at fremme bl.a. kulturelle, turisme og forenings- og 
erhvervsaktiviteter i region øst, primært Møn.
3. Foreningen ønsker at facilitere public access og vil arbejde positivt for at give institutioner, 
foreninger og borgere i region øst, primært Møn, adgang til at producere og udsende 
programmer på TV MØN i MUX1 (se dog §3.3)

 

§3 Specifikke krav til foreningen
1. Et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i region øst.
2. Mindst 80 % af programmerne skal handle om eller være med personer fra 
region øst, i særdeleshed Møn, samt, i mindre omfang, de umiddelbart tilgrænsende 
tilladelsesområder, hovedstaden og Fyn. 
3. Alle programmer skal produceres af tilladelseshaveren eller af personer hjemmehørende i 
region øst. Eneste undtagelse er, at et medlem af bestyrelsen, ikke er hjemmehørende i region 
øst, kan udøve programvirksomhed (se dog stk. 1).
4. Programvirksomheden skal til enhver tid overholde ansøgningen, som indgivet til Radio- og 
tv-nævnet med mindre ændringer er accepteret af nævnet.
5. Foreningen skal være medlem af sendesamvirket i region øst, som mod betaling vil stå for 
afvikling af udsendelserne til DIGI TV.

§4 Ansvar overfor myndigheder og repræsentation overfor Radio- og tv-nævnet
1. Foreningen er ansvarlig for, at de beskrevne formål varetages i overensstemmelse med 
gældende lovgivning og for forvaltningen af offentlige tilskud. 
2. Foreningen repræsenteres over for Radio- og tv-nævnet af  formanden for bestyrelsen.

§5 Daglig ledelse
1.1 Såfremt bestyrelsen anser det for formålstjenligt, kan foreningen ansætte eller 
honoraransætte en daglig ledelse, som honoreres efter nærmere aftale, som dog ikke må 
udgøre mere end lønnen for lignende arbejde indenfor branchen. 



1.2 Ledelsen, som er ansvarlig overfor bestyrelsen, overtager derefter det daglige ansvar for 
foreningens drift. 
1.3 Den daglige ledelse skal handle inden for de budget- og bevillingsmæssige rammer samt 
øvrige tilskudsbetingelser, der er fastsat for foreningen. 
1.4 Den daglige ledelse skal have bopæl i region øst.
1.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til eventuelt at afskedige denne ledelse. 

§6 Medlemmer
1.1 For at sikre at Radio- og tv-nævnets tilladelse til at den ikkekommercielle program-
virksomhed til enhver tid vil blive opfyldt, optages fra 1. januar 2014 som medlemmer 
udelukkende personer med bopæl i tilladelsesområdet, der har erfaring og faglighed indenfor 
tv-produktion og som kan tilslutte sig foreningens formål og vedkende sig nærværende 
vedtægter. 
1.2 Andre personer bosat i eller med tilknytning til tilladelsesområdet kan optages som støtte-
medlemmer. 

§7 Generalforsamling
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i 
januar måned, i 2014 dog først efter eventuelt tilsagn fra Radio- og tv-nævnet, senest 10. 
marts.
2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel med angivelse af 
dagsorden, i 2014 dog kun med en uges varsel.
3. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:
a. Valg af dirigent
b. Årsberetning, dog ikke i 2014
c. Fremlæggelse af revideret regnskab, dog ikke i 2014
d. Fastsættelse af kontingent for medlemmer og støttemedlemmer
e. Godkendelse af budget
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer
g. Valg af revisor
h. Indkomne forslag
i. Eventuelt
4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 2. januar, i 2014 dog senest 25. februar. 
5. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
6. Medlemmer i restance og støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen. 

§8 Ekstraordinær generalforsamling
1.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det 
nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med 
angivelse af dagsorden. 
1.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.



§9 Bestyrelsen
1.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst tre medlemmer. 
1.2 I 2014 udgøres bestyrelsen af foreningens tre stiftende medlemmer.
1.3 Fra og med 2015 vælger generalforsamlingen to bestyrelsesmedlemmer i ulige år og de(t) 
øvrige bestyrelsesmedlem(mer) i lige år. 
1.4 Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse konstituerer sig selv. 
2. Et flertal af bestyrelsen skal være bosat i tilladelsesområdet.
3. Der føres protokol over bestyrelsens møder.
4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§10 Økonomi
1. Som ikkekommerciel tv station, reguleret af Radio- og tv-nævnet, er reklame- og andre 
kommercielle indtægter ikke tilladt.
2. Foreningens indtægter er hovedsagelig baseret på tilskud fra Radio- og tv-nævnet.
3.1 Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 2014 er kontingentfrit.
3.2 Medlemmer og støttemedlemmer skal indbetale det af generalforsamlingen fastsatte 
kontingent senest på den af bestyrelsen fastsatte dato.
4. Bestyrelsesmedlemmer honoreres ikke for bestyrelsesarbejde, men kan fremsende bilag for 
udlæg i.f.m. bestyrelsearbejde og kørsel i bestyrelsesøjemed efter statens takster.
5. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
6. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret/statsautoriseret revisor, 
som skal påføre årsregnskabet eventuelle bemærkninger.
7. Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§11 Tegning og hæftelse
1. Foreningen tegnes i fællesskab af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 
formanden eller næstformanden.
2. Såfremt bestyrelsen er enig kan en enkeltperson meddeles prokura.
2. Kassereren kan på egen hånd betale dokumenterede og af ledelsen eller bestyrelsen 
accepterede udgifter op til kr. 10.000, men udgifter over kr. 1.000 skal indenfor tre dage 
meddeles den øvrige bestyrelse, som til enhver tid kan forlange et kontoudtog.
3. Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. 
4. Foreningen hæfter med sin formue og sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen 
indgåede forpligtelser.
4. Køb og salg af fast ejendom og løsøre kan kun ske, efter dette har været drøftet og vedtaget 
af  den samlede bestyrelse. 
5. Foreningens medlemmer har ikke ejendomsret over noget foreningen tilhørende. 
6. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§12 Vedtægtsændringer
1.1 Vedtægtsændringer skal foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer 
herfor. 
1.2 Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før 
generalforsamlingen.




