Vedtægter
for
Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige
Mediecenter
§ 1
Foreningens navn er:
Støtteforeningen for Danmarks Kirkelige Mediecenter.
§ 2
Foreningens hjemsted er Århus Kommune.
§ 3
Foreningen har som formål at støtte almenvelgørende og kirkelige humanitære formål, såvel i Danmark som i udlandet.
§ 4
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges
på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen vælges for en toårig periode, således at 4 medlemmer er på valg i lige årstal
og 3 medlemmer i ulige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§5
Støtteforeningens bestyrelse udpeger 1 medlem af Danmarks
Kirkelige Mediecenters bestyrelse.
§ 6
Bestyrelsen modtager ikke noget vederlag.
§ 7
Foreningens årsregnskab udarbejdes i overensstemmelse med
god regnskabsskik.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet godkendes af bestyrelsen.
§ 8
På den årlige generalforsamling vælges en revisor, som skal
være statsautoriseret eller registreret revisor.
§ 9
Samtlige bidragydere (organisationer og institutioner, der
går ind for Støtteforeningens formål, er stemmeberettigede
til generalforsamlingen. Enkeltmedlemmer betaler et årligt
kontingent fastsat på generalforsamlingen.

§ 10
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af
maj måned. Sted og dato bekendtgøres skriftligt for medlemmerne
senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden
udsendes senest 14 dage før.
For generalforsamlingen fastsattes følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af 1 suppleant (valgt for 1 år)
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag (som skal være fremsendt senest 14 dage
før)
9. Eventuelt.
§ 11
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af
bestyrelsen beslutter det, eller når 1/4 af medlemmerne kræver
det.
§ 12
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig
stemmeflerhed.
Hvert medlemskab har 1 stemme.
§ 13
Støtteforeningen tegnes af formand og kasserer i forening.
§ 14
Ændring af vedtægterne kan finde sted på en
generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer for det.
§ 15
Opløsning af foreningen kan finde sted, når 2/3 af de fremmødte stemmer for det på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. I tilfælde af opløsning
af foreningen overgår foreningens formue til en anden fond
eller forening, som er hjemmehørende i Danmark, og som har et
lignende almenvelgørende eller almennyttigt formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. oktober
1996, og vedtaget med ændringer på ekstraordinær
generalforsamling den 3. november 1998 og ordinære
generalforsamlinger den 29. april 2000, 22. april 2006 og 11.
maj 2017.

