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VEDTÆGTER – FORENINGEN AF LOKALE, FRITSTÅENDE, JOURNALISTISKE INTERNETMEDIER 

Stk. 1: Foreningens navn 

Foreningens navn er Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier forkortet Lokale 

Internet Medier. 

Stk. 2: Foreningens hjemsted 

Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands private adresse. 

Stk. 3: Foreningens formål 

Foreningen af lokale, fritstående, journalistiske internetmedier arbejder for bedre rammevilkår for de 

lokale internetmedier. 

Foreningens sekundære formål er at deltage aktivt i debatten om den offentlige Mediestøtte og medier 

generelt, påvirker politikere og interesseorganisationer, så vilkårene for Mediestøtte bliver fair, rimelig og 

ikke skaber konkurrenceforvridning mellem de enkelte medietyper, skabe et øget fokus og bevidsthed om 

de lokale internetmedier samt tilbyde fordele for medlemmer af foreningen. 

Stk. 4: Foreningens medlemmer 

Som medlemmer kan optages enhver virksomhed, som deler foreningens formål og som opfylder følgende 

kriterier: 

• Mediet skal være et enkeltstående og fritstående medie med egen, lokal identitet og 

hovedpublikationen skal udgives på eget internetdomæne. 

• Mediet skal udgive en eller flere indholds internetpublikationer målrettet en kommune eller et 

byområde. 

• Mediet må ikke være helt eller delvist ejes af en mediekoncern, der også udgiver printmedier eller helt 

eller delvist ejet af en arbejdsgiver-, arbejdstager- eller brancheorganisationer eller lignende. 

• Mediet skal være uafhængigt af politiske interesser. 

• Mediet skal være tilmeldt pressenævnet. 

• Mediet skal have en ansvarshavende redaktør. 

• Mediet skal, som minimum, benytte Google Analytics til trafik/læsermåling. 

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt en medlemsansøgning opfylder betingelsens for optagelse i 

foreningen.  

Beslutter bestyrelsen, at en medlemsansøgning ikke opfylder betingelserne for optagelse i foreningen, kan 

afgørelsen prøves på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede 

medlemmerne skal stemme for en optagelse i foreningen. 

Et medlem er først endelig optaget i foreningen og har stemmeret, når kontingentbetalingen er tilgået 

foreningen. 

Ønsker et medlem at forlade foreningen, meddeles dette formanden og medlemmet har ikke stemmeret 

efter meddelelse om udmeldelse af foreningen. Der vil ikke blive refunderet medlemskontingent ved 

udmeldelse. 
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Et medlem kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen såfremt medlemmet modarbejder foreningens 

interesser. Et ekskluderet medlem kan få prøvet afgørelsen på førstkommende ordinære 

generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmerne skal stemme for en annullering af 

eksklusionen. Der vil ikke blive refunderet medlemskontingent ved eksklusion. 

Stk. 5: Kontingent 

Det årlige medlemskontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves umiddelbart 

efter afholdelse af ordinær generalforsamling, gældende til og med den næste ordinære generalforsamling.  

Der er to typer af medlemskontingenter: 

• Ordinært medlemskab, for de virksomheder, der drive én lokal internetpublikation. Et ordinært 

medlemskab giver én stemme 

• Koncern medlemskab, for de virksomheder, der driver flere end én lokal internetpublikation. Et 

koncernmedlemskab giver én stemme 

Stk. 6: Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og den ordinær generalforsamling afholdes én 

gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via e-mail og opslag på 

foreningens internetpublikationer med angivelse af dagsorden. 

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest 30 dage forinden har 

betalt forfaldent kontingent 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Regnskabsaflæggelse  

4. Behandling af indkomne forslag  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Godkendelse af budget 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af 2 suppleanter 

9. Valg af revisor og en revisorsuppleant  

10. Eventuelt 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer umiddelbart efter den ordinære 

generalforsamling. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen.  

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder 

forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. 
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Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne 

stemmer) og ved håndsoprækning. 

Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. 

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig 

afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. 

Stk. 7: Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når 

mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. 

I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til 

formandens kundskab. 

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 

Stk. 8: Foreningens daglige ledelse 

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. 

Formanden tegner foreningen i det offentlige rum. 

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens 

beslutninger. 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper 

til varetagelse af afgrænsede opgaver.  

Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker via 

e-mail med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 2 medlemmer 

af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden.  

I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. 

Stk. 9: Foreningens regnskab 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. 

Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

Stk. 10: Tegningsregler og hæftelse  

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i 

forening. 

Foreningen kan ikke optage lån, pantsætninger, leasing eller andre finansielle instrumenter, ej heller 

investering af foreningens formue i værdipapirer med videre. 
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Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 

foreningen. 

Stk. 11: Vedtægtsændringer 

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår 

af dagsordenen. 

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 

Stk. 12: Opløsning 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, 

hvoraf den ene skal være ordinær.  

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål 

eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den 

opløsende generalforsamling. 

Stk. 13: Datering 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 26. juni 2019 

26. juni 2019 

 

_____________________________________ 

Michael Kjær, dirigent og referent 


