Vedtægter
§1

Navn og hjemsted
Foreningens navn er Aarhus Global Media. Hjemsted er Aarhus Kommune.
Adresse: Aarhus Global Media, Bjørnholms Allé 6, st. 8260 Viby J
§2

Formål
Foreningen Aarhus Global Media er et non-profit interkulturel mediehus og har som sit primære
formål at drive ikke-kommerciel radio og TV-virksomhed og dermed arbejde for at være en markant
aktør i det lokale og regionale mediemiljø. Hovedaktiviteten består i produktion af radio og tv, som
bliver produceret af mediehusets TV og radio stationer: Indvandrer TV og Radio Bazar.
Radio og TV stationer fra Aarhus Global Media ønsker at styrke:
1. ytringsfriheden og det lokale/regionale demokrati,
2. public service og public access i det lokale/regionale område,
3. et mangfoldigt, rigt og varieret mediebillede i Aarhus og Østjylland,
4. det demokratiskabende og folkeoplysende.
5. etniske minoritets medier på lokal og regional plan
§3

Struktur og Generalforsamling
stk 1 - Foreningens Medlemmer
Som medlemmer af foreningen betragtes betalende brugere /foreninger /organisationer, der inden
Generalforsamlingens afholdelse har betalt medlemsgebyr, pt. 120,- (ethundredeogtyve) kr.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
De betalende medlemmer modtager foreningens nyhedsbrev med informationer om foreningens
løbende aktiviteter.
stk 2 – Generalforsamlingen
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel på foranledning af den siddende
bestyrelse. Der holdes som standard en årlig generalforsamling inden udgangen af april måned.
Stemmeret til generalforsamlingens afstemninger haves af betalende medlemmer af foreningen
Aarhus Global Media ( AAGM ).

GF’s dagsorden skal indeholde følgende punkter :
-Valg af dirigent og referent
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-Valg af stemmetæller(e)
-Bestyrelsens beretning
-Den daglige ledelses beretning
-Regnskab
-Diskussion over det kommende års arbejde
-Indkomne forslag til GF’s dagsorden
-Valg af bestyrelsesmedlemmer
-Eventuelt
stk 3 -Bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst 3 personer, som vælges af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger på ulige årstal 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stemmeret til valg af bestyrelsen haves af alle over 18 år betalende medlemmer af foreningen
Aarhus Global Media ( AAGM ). Såvel brugere som forenings medlemmer repræsenteres ved en
stemme.
Senest 14 dage efter Generalforsamlingen indkalder den afgående bestyrelsesformand til
Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen konstituerer sig her og fordeler arbejdsfunktionerne: formand,
næstformand, kasserer/sekretær. Desuden kan der defineres eventuelle ekstra poster som bestyrelsen
finder det hensigtsmæssigt at oprette for valgperioden.
Alle bestyrelsesmedlemmer indgår i bestyrelsesarbejdet på lige fod, dvs. en person en stemme. Det
er repræsentanterne der har stemmeret. Ved fravær af en repræsentant kan kun en skriftlig
tilkendegivelse fra repræsentanten gælde som en stemmeafgivning.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog afholdes der bestyrelsesmøde mindst en gang i
kvartalet.
Bestyrelsen skal påse, at foreningens administration og økonomi varetages under hensyn til
foreningens formål og vedtægter. Indgåelse af aftaler der rækker udover foreningens daglige ledelse
og drift kræver en bestyrelses-beslutning. Indgåelse af aftaler der berører foreningens kapital,
kræver tilslutning fra bestyrelsen med 4/5 flertal.
Den af bestyrelsen valgte kasserer skal mindst to gange inden for hver regnskabsperiode orientere
bestyrelsen om bevægelser på Aarhus Global Media ( AAGM ) konti.
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Den af bestyrelsen valgte sekretær er ansvarlig for at der tages referat af bestyrelsesmøder samt for
udsendelse af dagsorden for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

stk 4 - Ledelsen;
Generalforsamlingen er Aarhus Global Media ( AAGM ) øverste myndighed. Den valgte bestyrelse
varetager den overordnede ledelse i henhold til foreningens hensigt, mens den daglige ledelse og
drift af foreningens aktiviteter varetages af den daglige leder der ansættes af Aarhus Global Media
( AAGM) bestyrelse.

§4
Økonomi og hæftelse
Foreningen hæfter med sin kapital efter den danske lovgivnings almindelige regler for foreningens
gældsforpligtelser. Jvf. påhviler der ikke det enkelte medlem et personligt hæfte Aarhus Global
Media ( AAGM ) økonomiske forpligtelser.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret (fra 1.1 til 31.12), og foreningens regnskab revideres
af en uafhængig statsautoriseret/ registreret revisor.

§5
Vedtægtsændringer og ophør
Ændringer af Aarhus Global Media ( AAGM ) vedtægter og beslutning om foreningens ophør kan
udelukkende ske ved 2/3 flertal i bestyrelsen samt 2/3 flertal på en efterfølgende generalforsamling
hvor mindst 50% af foreningens medlemmer er repræsenteret.
Ved eventuelt nedlæggelse efter reglerne om vedtægtsændringer skal foreningens formue
overdrages European Community Media Centre Aarhus (eller en foreningen med tilsvarende
formål), som skal sørge for, at formuen anvendes til det lokale/regionale ikke kommercielle medier
( Community Media) arbejde i overensstemmelse med Aarhus Global Media ( AAGM )
formålsparagraffer.

Vedtaget på ekstraordinær GF den 15.12. 2017.
Ovenstående vedtægter for Aarhus Global Media ( AAGM ) er gældende indtil andet er vedtaget.

3

