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VEDTÆGTER
2020
§ 1. Foreningens navn er Nordsjællands Kristne Radio, i det følgende benævnt NKR.
Foreningen blev oprettet i Helsingør i 1984 som Helsingør Kristne Radio (HKR) og ændrede i 2009
navn til det nuværende, for at signalere at radioen også betragter de omkringliggende områder som
relevante for radiovirksomheden.
§ 2. Hjemsted: Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.
§ 3. Formål: NKR har til formål, at drive ikke-kommerciel radiovirksomhed, dvs.at producere og
udsende radioprogrammer til lokalområdet iht. de til enhver tid gældende bestemmelser.
Værdigrundlag. Foreningen ønsker at være den del af det lokale medieudbud, der ser det som sin
opgave at formidle den kirkelige og kristne del af kulturlivet.
Formidlingen vil ske gennem tale, musik, dialoger, interviews, møder, gudstjenester og lignende.
Foreningen anser alle mennesker for ligeværdige, og ønsker at fremme det kristne livs og
menneskesyn, som har sin grund i Bibelen.
Foreningen ønsker at samarbejde med lokale evangeliske grupper, kirker og menigheder med henblik
på kontakt til og dialog med mennesker. Alle personer, der går ind for foreningens formål kan komme
til orde i radioen.
Foreningen ønsker tillige at distribuere radioudsendelserne simultant over internettet. Derudover
ønskes i videst muligt omfang at kunne distribuere udsendelser døgnet rundt via internettet.
§ 4. Medlemmer og kontingent: Som medlemmer af NKR optages evangeliske grupper, kirker og
menigheder i Nordsjællandsområdet, som kan tilslutte sig NKR’s formålsparagraf. Ethvert medlem
betaler et årligt kontingent på DKK 1.000,-, som skal være fuldt indbetalt inden 31. december det
pågældende år.
Nye medlemmer kan søge optagelse, når de kan tilslutte sig formålsparagraffen, og optagelsen skal
vedtages af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Ved indmeldelsen betales ikke indskud, men alene det årlige kontingent på DKK 1.000,- uanset hvilket
tidspunkt på året, optagelsen finder sted.
§ 5. Aktiviteter: Radioen producerer udsendelser iht. formålsparagraffen til udsendelse i æteren og på
internettet. Evangeliske grupper, kirker og menigheder, som ikke er medlem af NKR, men tilslutter sig
NKR’s formålsparagraf, kan få mulighed for at producere og sende udsendelser, såfremt det
godkendes af bestyrelsen og kan ske i et for bestyrelsen tilfredsstillende samarbejde. Betaling af
omkostninger skal aftales med bestyrelsen.
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§ 6. Udmeldelse: Udmeldelse af NKR skal ske skriftligt med fire måneders varsel og kan kun ske på
en generalforsamling.
Ved udmeldelse af NKR tilfalder det til enhver tid indbetalte beløb NKR.
Har foreningen økonomiske byrder på det tidspunkt, hvor et medlem ønsker at melde sig ud, skal der
gennemføres en ligelig byrdefordeling, inden udmeldelsen kan finde sted.
§ 7. Bestyrelse: Hvert medlem af NKR vælger én repræsentant til bestyrelsen og én suppleant for
denne. Generalforsamlingen kan opstille og vælge yderligere bestyrelsesmedlemmer efter behov.
Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen, er valgt for ét år af gangen og er automatisk
genopstillet til næste generalforsamling, hvis de selv ønsker det.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Bestyrelsen vælger en eller flere kontaktpersoner, der repræsenterer NKR over for Radio og TVNævnet.
§ 8. Kasserer: Bestyrelsen vælger indenfor eller uden for dens egen kreds en ansvarlig kasserer til at
forestå løbende betalinger, bogholderi og årsregnskab i overensstemmelse med til enhver tid gældende
vilkår.
§ 9. Hjemmeside: Radioen har egen hjemmeside, hvoraf stationens navn skal fremgå.
Hjemmesiden skal som minimum indeholde de oplysninger, som er krævet af Radio- og TV-nævnet.
§9a. Andre digitale medier: Det er op til bestyrelsen, at promovere NKR på andre sociale medier.
§ 10. Programudvalg: Til koordinering af programmerne nedsættes et programudvalg, hvortil hvert
medlem har mulighed for at sende én repræsentant.
NKR’s bestyrelse har mulighed for at indsætte yderligere medlemmer i programudvalget, og det er
tillige bestyrelsen, der udpeger formanden for programudvalget.
Programudvalget mødes efter behov. Eventuelle uoverensstemmelser i programudvalget afgøres af
bestyrelsen.
Programudvalget søger at udfærdige et program til distribution og anden publicering, f.eks. på NKR’s
hjemmeside.
Ansvar for udsendelser har det enkelte programs producer. Det gælder både overfor myndigheder og i
forhold til bestyrelsen.
§ 11. Lytterforening: Radioen har oplevet interesse for en lytter- og støtteforening, og ønsker at denne
forening kan fortsætte aktiviteterne så som radioarrangementer, oplysningsmøder og lign., som kan
promovere og støtte NKR.
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§ 12. Generalforsamling og valg: Generalforsamlingen er NKR’s øverste myndighed, hvortil hvert
medlem af NKR udpeger mindst 1 og højst 5 stemmeberettigede repræsentanter og op til to
suppleanter for disse. Der kan stemmes ved suppleanterne, men ikke ved fuldmagt til andre.
Ordinær generalforsamling afholdes i kalenderårets første kvartal.
Indkaldelse til og foreløbig dagsorden for ordinær generalforsamling skal udsendes til medlemmerne
med mindst 1 måneds varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Meddelelse om generalforsamlingens stemmeberettigede repræsentanter
3. Beretning
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag
6. Meddelelse om medlemmernes bestyrelsesrepræsentanter og suppleanter for disse.
7. Valg af evt. yderligere medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af to uafhængige revisorer (for 1 år) og en revisorsuppleant (for 1 år)
9. Forhandling om arbejdet
10.Evt.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtægtsændringer og optagelse af nye medlemmer kræver dog 2/3 flertal.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1.
december og skal udsendes mindst 14 dage inden generalforsamlingen.
§ 13. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt to
bestyrelsesmedlemmer eller et af NKR’s medlemmer kræver det.
Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel, indeholdende
dagsorden.
§ 14. CVR, NemID og e-post: Det er bestyrelsens ansvar at oprette, vedligeholde og ajourføre
registreringer og data vedrørende Centralt Virksomheds Register (CVR), NemID underskrifter,
elektronisk postkasse og lign.
§ 15. Tegningsret: Kasserer og formand har enkeltvis bemyndigelse til at disponere over NKR’s midler
indtil et beløb på højst DKK 25.000,- pr. transaktion.
Bestyrelsens flertal kan yderligere bemyndige kasserer og formand enkeltvis til at disponere over
beløb større end DKK 25.000,- i nærmere beskrevet omfang.
§ 16. Lejeaftaler: Det er bestyrelsens ansvar, at der til enhver tid foreligger en klar skriftlig aftale med
ejerne/udlejerne af de lokaler, hvor radioen har udstyr eller aktiviteter.
§ 17. Økonomi: Driftsudgifterne søges dækket ved kontingenter, gaver og tilskud.
Private og offentlige institutioner kan søges om driftstilskud.
Bestyrelsen er ansvarlig for at NKR’s formål varetages i overensstemmelse med gældende lovgivning
og for forvaltningen af offentlige tilskud i henhold til gældende regler.
Hverken NKR’s medlemmer eller bestyrelse hæfter for NKR’s eventuelle gæld ved foreningens
opløsning.
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§ 18. Regnskab og revision: Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres løbende bogholderi opdelt på
relevante konti og at alle bilag nummereres.
Før årsregnskabet forelægges generalforsamlingen, skal det kritisk revideres af to revisorer i henhold
til gældende regler for offentlige midler.
Generalforsamlingen godkender det reviderede regnskab, som arkiveres i 5 år med relevante bilag.
Bestyrelsen udarbejder fremtidige budgetter og ajourfører disse løbende.
§ 19. Tro- og love-erklæring til Kulturstyrelsen: Såfremt NKR har modtaget tilskud fra
Kulturstyrelsen, og der stilles krav herom, skal bestyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets
afslutning indsende elektronisk tro- og love-erklæring på, at driftstilskuddet er anvendt i
overensstemmelse med tilsagnsbrevet og de tildelte sendetimer, og at midlerne er brugt økonomisk
ansvarligt.
På opfordring vil bestyrelsen indsende årsregnskab til Kulturministeriet.
§ 20. Foreningens ophør: Opløsning af NKR kan ske på en generalforsamling, når dette punkt er på
dagsordenen, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor og, ingen evangelisk
gruppe, menighed eller kirke, der kan godkendes af generalforsamlingen, ønsker at fortsætte arbejdet
efter formålsparagraffen.
I tilfælde af opløsning af NKR påhviler det den afgående bestyrelse at afvikle samtlige aktiviteter og
fordele foreningens aktiver til en eller flere institutioner eller foreninger der har formål, der ligner
nærværende forenings.
Det er generalforsamlingen der tager disse beslutninger og nedfælder retningslinier for
gennemførelsen.
Det er den afgående bestyrelses ansvar at opbevare regnskaberne inkl. samtlige bilag for de seneste 5
år iht. gældende vilkår.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling – Helsingør den 30. januar 2020

Grethe Mortensen, Bestyrelsesmedlem

-------------------------------------------------------

Wayne Roberts, Bestyrelsesmedlem

-------------------------------------------------------

Thomas Bernhard, Bestyrelsesmedlem

-------------------------------------------------------
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