Foreningen Pitch
Vedtægter for Foreningen Pitch

1. februar 2017
Foreningens navn er Foreningen Pitch
Foreningens adresse er: Nyrupvej 48, 4296 Nyrup
Foreningen er stiftet den 1. februar 2017
1) Formålet for Foreningen Pitch er formuleret således:
Foreningen Pitch vil gerne starte en lokal tv station i Region Øst under navnet KIP TV (Kvinde i Provinsen).
Der er en generelt opfattelse i vores samfund, at kvinder i provinsen er de tykkeste, de mindst uddannede,
og mindst repræsenteret på arbejdsmarked. At kvinder i provinsen er hjemmegående og uengagerede i
samfundsdebatter og aktiviteter. Denne opfattelse er helt forkert.
KIP TV vil sætte fokus på og vise, at kvinder i provinsen er meget mere end den gængse opfattelse. Der er
mange kvinder i provinsen, som er brudt ud af det traditionelle mønster, har uddannelse, et job, er
engageret socialt samt politisk, tager stor ansvar på hjemmefronten og arbejdsfronten. Mange kvinder i
provinsen er fyldt medselvtillid, og driver deres liv ud fra det. En del som møder stor udfordringer, men kun
få er ikke modige nok til at skabe forandring i deres liv.
KIP TV vil gennem lokal tv producere programmer om kvinder i provinsen, sammen med dem og til dem
som målgruppe. Konceptet har til formål, at præsentere et andet billede af danske kvinder i provinsen, og
inspirere andre til at følge efter i samme spor.
2) Enhver kan efter begæring optages i foreningen som medlem.
3) Medlemmer af foreningen er alene personer, eller organisationer, der bidrager til arbejdet i foreningen,
og som aktivt arbejder for foreningens formål.
4) Optagelse og udmeldelse af foreningen besluttes efter bestyrelsens indstilling ved afstemning på
foreningens ordinære generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer skal
godkende indstillingen.
5) Blandt foreningens medlemmer vælges 3 personer, der udgør foreningens bestyrelse. De er valgt for en
3-årig periode. Et bestyrelsesmedlem kan på begæring udtræder af bestyrelsen inden for den 3-årige
periode - i så fald vælger foreningens medlemmer en afløser, der så er bestyrelsesmedlem for resten af 3års perioden.
Hvis to tredjedele af foreningens medlemmer skriftligt ønsker en ændret bestyrelse, skal der foretages
nyvalg til denne. Uanset valgtidspunkt er i så fald alle bestyrelsesmedlemmerne på valg.
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6) Bestyrelsen konstituerer sig selv og har ansvaret for at arbejdet i foreningen, organiseres efter
foreningens formål og retningslinjer, og at det udføres på lovlig vis.
Bestyrelsen kan udpege en formand, som har fuldmagt til at tegne foreningen såvel politisk som
økonomisk.
7) En gang om året, inden udgangen af 1. kvartal, sørger bestyrelsen for at afholde generalforsamling. Her
fremlægges foreningens regnskab og årsberetning til godkendelse, og her diskuteres og principgodkendes
budgettet og aktivitetsplaner for det fremtidige arbejde i foreningen.
Godkendelsen sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte foreningsmedlemmer. Hvert
medlem har én stemme.
8) Foreningens årlige regnskab skal udarbejdes af en registreret revisor udenfor foreningens ordinære
medlemskreds.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de økonomiske dispositioner i foreningen, herfor
hæfter alene foreningen med sin formue.
9) Foreningens vedtægter kan kun ændres, hvis mindst tre fjerdedele af foreningens medlemmer skriftligt
godkender en vedtægtsændring.
10) Ved ophør af foreningen overgår en eventuel formue, efter generalforsamlingens beslutning, til en
organisation som arbejder for samme formål som Pitch; eller den tilfalder en organisation, eller forening
som arbejder med et humanitært eller socialt sigte i Danmark.
11) Disse vedtægter er vedtaget og godkendt på den stiftende generalforsamling den 1. februar 2019.
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