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Navn og hjemsted 
§1 
Fælles foreningsblad: ”Blichfang”. Grundlagt d. 17. marts 1990. Hjemmehørende i den nordvestlige del af Silkeborg 
Kommune. 
 

Formål 
§2 
Samarbejdet har til formål at forestå udgivelse af et informations- og oplysningsblad i den nordvestlige del af Silkeborg 
Kommune. Bladet forventes at udkomme fire gange årligt. 

 

Medlemskab 
§3 
Samarbejdet er åbent for alle foreninger og interessegrupper i området. Kontingent fastsættes for det kommende år 
på generalforsamlingen i marts måned og forfalder til betaling senest 1. maj. Medlemsforeninger i kontingentrestance 
har ikke adgang til redaktionel sideplads.  
 
Annoncelignende stof fra andre end medlemsforeningerne kan kun optages mod betaling. 

 

Bestyrelsen 
§4 
Stk. 1 
Bladets øverste myndighed er bestyrelsen, der har det overordnede økonomiske ansvar. Bestyrelsen består af en 
repræsentant for hver af de samarbejdende foreninger samt mindst én repræsentant fra redaktionen. 
 
Medlemsforeningerne har ret til, men er ikke forpligtede til at sende en repræsentant. 

 
Stk. 2 
Bestyrelsen træder sammen mindst én gang årligt i marts måned (generalforsamlingen) og i øvrigt efter behov. 
Møderne indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
 
Dagsorden for generalforsamling skal mindst indeholde: 

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
5. Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang 
6. indkomne forslag 
7. Debat og gode ideer 
8. Fastlæggelse af kontingent 
9. Valg 
10. Eventuelt 

 

Stk. 3 
Bestyrelsen konstituerer sig på den årlige generalforsamling i marts og vælger formand, næstformand, kasserer, 
ansvarshavende redaktør samt to revisorer. Formanden vælges dog for to år (lige årstal). 

 
Stk. 4 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal (bortset fra §§ 8 & 9) blandt de fremmødte. Ved stemmelighed 
udgør formandens stemme udfaldet. 
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Redaktionen 
§5 
Stk. 1 
Bladets øvrige drift forestås af redaktionen, der sammen med kassereren er ansvarlig i økonomiske anliggender over 
for bestyrelsen. 
 
Kassereren er ansvarlig for den daglige økonomiske drift og for at holde redaktionen underrettet om økonomiens 
udvikling. 
 
Kassereren har alene fuldmagt til foreningens konto. 
 
Juridisk myndighed: Blichfang tegnes og forpligtes v. underskrift af formand og kasserer. 

 
Stk. 2 
Redaktionen består af en ansvarende redaktør samt et varierende antal redaktionelle medarbejdere. Redaktionen er 
selvsupplerende og kan efter behov øge eller indskrænke antallet af medarbejdere. 

 
Stk. 3 
Bladet er uafhængig af partipolitiske øg økonomiske interesser af enhver art. Redaktionen har således frihed til at 
udforme og praktisere en redaktionel politik i overensstemmelse med bladets formål og egnens informationsbehov. 

 
Stk. 4 
Redaktionen sørger for, at stof fra de enkelte medlemsforeninger i videst muligt omfang kommer ud på de af 
foreningerne ønskede tidspunkter. Der kan af redaktionen foretages en prioritering af stoffet efter aftale med 
foreningerne. 
 

Økonomi 
§6 
Stk. 1 
Bladets økonomiske målsætning er, at bladets indtægter og udgifter balancerer, og at bladet er selvfinansierende. 
 
Før udgivelsen af hvert nummer af bladet skal redaktionen sikre sig, at der er økonomisk dækning for udgivelsen. 

 
Stk. 2 
Evt. overskud eller underskud i bladets driftsøkonomi forvaltes af bestyrelsen. 
 

Udmeldelse 
§7 
Medlemsforeningerne skal skriftligt til redaktionen eller bestyrelsesformanden opsige deres medlemskab. 
 

Vedtægtsændringer 
§8 
Til ændring af nærværende vedtægter kræves, at alle bestyrelsesmedlemmer er gjort bekendt med ændringsforslaget, 
og at det derefter vedtages med 2/3 majoritet på generalforsamlingen. 
 

Opløsning 
§9 
Nedlæggelse af bladet kan ske med 2/3 flertal på 2 af hinanden følgende bestyrelsesmøder. 
 
Aktiverne vil da blive fordelt ligeligt til medlemsforeningerne. 
 

 
Vedtaget på årsmødet den 10. marts 2020 


