
Vedtægter for foreningen TV 
Frihed 
§ 1. Navn og tilhørsforhold 
Foreningens navn er: TV Frihed 
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune 
 
§ 2. Formål 
Foreningen har til formål at fremme opbyggelse og driften af TV stationen TV 
Frihed. TV Frihed har til formål at oplyse samfundet og støtte den offentlige 
debat. 
 
§ 3. Organisation 
Foreningen TV Friheds overordnede ledelse er bestyrelsen, som består af 
medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Asger Trier Engberg(Lederen) drifter, 
tilrettelægger og leder Tv-stationen.    
På generalforsamlingen vælges: 
• 1 Kasserer 
• 1 Formand (foruden dirigenten).  
 
§ 4. Generalforsamlingen 
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned. 
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent 
4. Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen). 
5. Valg (Jf. § 3) 
6. Eventuelt 
 
§ 5. Foreningen TV Friheds bestyrelse 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Bestyrelsen 
uddelegerer den daglige drift til lederen.  
Lederen af tv stationen udarbejder regnskab og budget.  
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan 
fungerer som idéudviklingsforum for foreningen. 



 
§ 6. Medlemskab 
Stk 1. Organisationsmedlemskab kan ansøges af personer udpeget af 
foreninger, klubber, kirker, kulturelle og sociale institutioner, og af 
erhvervsvirksomheder hjemmehørende i Nordjylland. 
Stk 2. Organisationsmedlemskab opnås, hvis et almindeligt flertal på 
generalforsamlingen går ind herfor. 
Stk 3. Organisationsmedlemmer betaler årskontingent. 
Stk 4. Organisationsmedlemskabet er knyttet til den af organisationen 
udpegede person. Denne kan udpege en suppleant. 
Stk 5. Individuelt medlemskab kan ansøges af enkeltpersoner med tilknytning 
til Nordjylland, som ønsker at deltage aktivt i TV Friheds programvirksomhed. 
Stk. 6. TV Friheds programvirksomhed planlægges og udføres af individuelle 
medlemmer i henhold til retningslinjer fastsat af bestyrelsen. 
Stk. 7. Eventuelt offentligt støttede ansatte skal have individuelt medlemsskab. 
Stk. 8. En person kan både være repræsentant for en organisation og have 
individuelt medlemsskab med henblik på deltagelse i programvirksomheden. 
Stk 9. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende ikke 
skønnes at efterleve TV friheds formål. 
 
§ 7. Kontingent/finansiering 
De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. 
Foreningen Tv Frihed søges herudover finansieret ved sponsor- og 
annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige 
foreninger/institutioner og private personer i henhold til Slots- og 
Kulturstyrelsens regler herom.  
 
§ 8. Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte 
medlemmer. 
 
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling 
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. 
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det. 
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4, dog kan en 
ekstraordinær generalforsamling indkaldes med fire dages varsel. 
Dagsorden skal motiveres. 



§ 10. Økonomisk hæftelse 
Foreningen hæfter økonomisk for udgifter of indtægter ved foreningen. 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver 
tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, bestyrelse eller 
ledereren nogen personlig hæftelse. 

§ 11. Regnskab 
Regnskabsåret for foreningen TV Frihed er kalenderåret.  

§ 12. Tegningsberettigelse 
Lederen (Asger Trier Engberg) af Tv stationen kan underskrive på foreningens 
vegne og har tegningsretten.      
 
§ 13. Opløsning 
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller 
den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. 
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling. 
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til 
almennyttige formål. 
Foreningen TV Frihed er stiftet den 12.06.2019 
(Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter) 

Kasserer Maria Lundgaard 

 

Formand Asger Trier Engberg 


