
Fredensborg den 9. marts 2017 

 

Referat fra generalforsamling i Foreningen Radio Nord Fredensborg 

 
Deltagere: Kurt Kammersgaard, Ole Holde, John Macko, Flemming Olsen, Flemming 

Madsen og Daniel Jørgensen 

 

Dagsorden 

  

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Indkomne forslag 

4. Regnskab 

5. Budgetforslag 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

7. Valg af revisor 

 

1. Kurt Kammersgaard blev valgt som dirigent 

 

2. Daniel Fremlagde beretningen: 

 

Foreningen Radio Nord som driver Jazzkanalen kan se tilbage på 2016 med tilfredshed. Radioen fik 

tilgang af nye frivillige og glade jazzværter. Flemming og Flemming bidrager med god og 

professionel indsigt. Radioen fik også i 2016 tilskud til produktion fra kulturstyrelsen som en ikke 

kommerciel lokalradio. Og vi levere fortsat gode lokale indslag i sendefladen. 

 

Jazzkanalen var i 2016 på de fleste platforme. FM, Dab+, netradio og kabel. Det sidste er desværre 

ophørt da YouSee har stoppet med kabelradio. Jazzkanalen er også på nettet med både hjemmeside 

og Facebook side. På Facebook har vi markedsført os målrettet mod vores målgruppe. Folk fra 

vores lokalområde der interesserer sig for jazz. Vi oplever en stigende interesse fra lyttere der 

skriver enten direkte eller via FB med kommentarer til udsendelser. 

 

Økonomisk er der balance i regnskabet hvilket kassereren fremlægger senere. 

 

Udsigterne for 2017 ser ud til at ligne 2016 og der er igen modtaget tilskud fra styrelsen. Dog er det 

i år at der skal søges om ny sendetilladelse gældende fra 2018 og ny lovgivning på området gør at 

der i dag fremlægges nye vedtægter der er tilpasset den nye lovgivning. Bestyrelsen ser frem til at 

kunne fortsætte med foreningen også de kommende år. 

 

3. Bestyrelsen fremlagde nye vedtægter for foreningen og foreslog et nyt navn. Vedtægterne er 

tilpasset lovgivningen for ikke-kommercielradio med henblik på at ansøge om ny sendetilladelse for 

den kommende periode. Foreningens navn ændres til radioens navn. Vedtægter og nyt navn blev 

vedtaget og underskrevet. 

 

4. Ole Holde fremlagde regnskabet og forklarede de enkelte poster.  Regnskabet blev godt kendt af 

generalforsamlingen. 

 

5. Ole Holde fremlagde budgetter for 2017. Budgettet ved vedtaget. 



6. Ole Holde og John Macko var i år på valg. De ønskede begge genvalg og blev genvalgt uden 

modkandidater. 

 

7. Kurt Kammersgaard blev valgt som revisor. 

 

 

Referent 

Daniel 


