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Sammendrag
Sendesamvirket Hovedstaden har truffet beslutning om opløsning af
foreningen og anmodet Radio- og tv-nævnet om at godkende
beslutningen. Sendesamvirket Hovedstaden har over for Nævnet
dokumenteret, at den beskrevne procedure om foreningens opløsning i
vedtægterne er fulgt.
Radio- og tv-nævnet har nu taget stilling i sagen og truffet afgørelse om,
at godkende Sendesamvirket Hovedstadens beslutning om opløsning af
foreningen.
Sagens oplysninger
Sendesamvirket Hovedstaden kontaktede den 23. marts 2020 Radio- og
tv-nævnet med anmodning om, at Nævnet godkendte foreningens
beslutning om opløsning af sig selv.
I § 12 i Sendesamvirket Hovedstadens vedtægter fremgår det, at
opløsning kræver:





Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen skal træffes af
bestyrelsen og godkendes på en generalforsamling med mindst 2/3
af de fremmødte stemmer.
Stk. 2. Opløsning skal for at være gyldig godkendes af Radio- og tvnævnet.
Stk. 3. I tilfælde af opløsning skal eventuelle overskydende formue,
efter at den foreningen påhvilende gæld, fordeles til medlemmerne
i forhold til indbetalt kontingent i de sidste to fulde regnskabsår før
opløsningen.

Det fremgår af referatet af generalforsamlingen den 27. februar 2020,
at bestyrelsen traf beslutning om opløsning af foreningen forud for
generalforsamlingen og at alle fremmødte medlemmer stemte for
beslutningen. Sendesamvirket Hovedstaden har oplyst, at foreningen
har en formue på 42.631,68 kr., som fordeles ud på medlemmerne.

Side 2

Radio- og tv-nævnets vurdering
Det følger af bilag 2, § 11, stk. 2, i MUX 1-bekendtgørelsen at Radio- og
tv-nævnet skal godkende opløsningen af et sendesamvirke, før denne er
gyldig. Dette er en betingelse, som sendesamvirkerne i medfør af
bekendtgørelsens § 18, stk. 11, er forpligtede til at inkludere i deres
vedtægter, medmindre Nævnet har godkendt en fravigelse. Den samme
betingelse fremgår således også i § 12, stk. 2, i Sendesamvirket
Hovedstadens egne vedtægter.
Sendesamvirket Hovedstaden har dokumenteret, at den beskrevne
procedure i vedtægternes § 12, stk. 1 og 3, er fulgt.
På baggrund heraf har Radio- og tv-nævnet truffet følgende
AFGØRELSE:
Radio- og tv-nævnet godkender Sendesamvirket Hovedstadens
opløsning, jf. bilag 2, § 11, stk. 2, jf. § 18, stk. 11, i bekendtgørelse nr.
79 af 28. januar 2019 om ikkekommercielt tv i MUX 1.
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