Vedtægter for Driftsselskabet A/S TV SYD
I. Selskabets navn, hjemsted og formål
§1
1.1 Selskabets navn er Driftsselskabet A/S TV SYD.
1.2 Selskabets hjemsted er Kolding kommune.
§2
2.1 Selskabets formål er at drive regional TV i sendeområdet, der består af område Syd, med kommunerne: Haderslev,
Aabenraa, Sønderborg og Tønder, område Vest, med kommunerne: Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen og område Øst
med kommunerne: Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Nr. Snede delen af Ikast/Brande. Herudover har TV
SYD forpligtelser over for Sydslesvig.
II. Selskabets kapital og aktier
§3
3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.000.000,00. Der er udstedt 2 aktier á kr. 400.000,00 og 1 aktie á kr. 200.000,00.
§4
4.1 Aktierne skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets aktiebog. Aktierne kan ikke overdrages til ihændehaver.
Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
4.2 Der gælder den indskrænkning i aktiernes omsættelighed, at de kun kan overdrages med bestyrelsens skriftlige
samtykke.
§5
5.1 Aktierne kan mortificeres uden dom i overensstemmelse med reglerne i aktieselskabslovens § 24.
III. Generalforsamling
§6
6.1 Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst fire uger og senest 8 dage før generalforsamlingen ved anbefalet
skrivelse eller e-mail (med kvittering)til aktionærerne efter den i aktiebogen angivne adresse. I indkaldelsen skal angives,
hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på
generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
6.2 Så længe Den Selvejende Institution TV SYD´s Fond er eneste aktionær i selskabet, fremsendes indkaldelse til hvert
enkelt bestyrelsesmedlem i fonden.
6.3 Generalforsamlingen holdes inden for det i §2.1 nævnte sendeområde.
6.4 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april.
6.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en generalforsamlings beslutning, eller når bestyrelsen eller revisor
finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær general- forsamling skal indkaldes inden fjorten dage, når det til behandling af et
bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen.

§7
7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion.
5. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. §10.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

den godkendte årsrapport.

§8
8.1 Enhver generalforsamling ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen.
§9
9.1 Hvert aktiebeløb på kr. 100.000,00 giver én stemme på generalforsamlingen.
IV. Bestyrelse og direktion
§ 10
10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
10.2 6 medlemmer af bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen og således, at hvert af de i §2.1 nævnte
områder er repræsenteret i bestyrelsen med mindst 1 medlem med bopæl i det pågældende område.
10.3 Valg til bestyrelsen sker samlet for alle bestyrelsesmedlemmer.
10.4 Et under en valgperiode indtrådt medlem er valgt indtil udløbet af den pågældende valgperiode.
10.5 Medlemmer af kommunalbestyrelser, regions råd samt Folketinget kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.
10.6 Herudover tiltrædes bestyrelsen af en arbejdstager i selskabet, udpeget af selskabets arbejdstagere for 4 år ad
gangen.
10.7 Bestyrelsen vælger selv sin formand og evt. næstformand.
10.8 Ved valg af bestyrelse skal generalforsamlingen påse, at bestyrelsen til stadighed har følgende egenskaber:
Medieindsigt, erfaring i økonomisk styring og ledelse samt indsigt i folkeligt og kulturelt arbejde.
10.9 Bestyrelsen skal rådgive generalforsamlingen om kandidaternes faglige kvalifikationer på de nævnte områder og
opstiller derfor til valg til bestyrelsen mindst 8 egnede emner. Ved supplering af bestyrelsen udenfor valgperioden opstiller
bestyrelsen mindst 2 kandidater mere end det antal der skal vælges.
10.10 Så længe Den Selvejende Institution TV SYD´s Fond ejer alle aktier i selskabet, udgør den samlede fondsbestyrelse
generalforsamlingen i selskabet.
10.11 Måtte der på et tidspunkt være flere aktionærer i selskabet, optræder fondsbestyrelsen som en aktionær med
stemmevægt i forhold til aktiebesiddelse.
10.12 Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflerhed. Beslutning om ændring af selskabets
vedtægter eller om likvidation af selskabet kan alene træffes af et flertal på mindst 2/3 af fondsbestyrelsens medlemmer –
så længe fonden ejer samtlige aktier - og ellers med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 11
11.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke tages,
uden at så vidt muligt samtlige bestyrelses-medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling.
11.2 Beslutning om fordeling af det overskudsbeløb, der er til disposition efter årsrapporten, træffes af
generalforsamlingen. Generalforsamlingen må ikke beslutte uddeling af højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af
bestyrelsen.
V. Tegningsret
§ 12
12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med en direktør eller af fire
medlemmer af bestyrelsen i forening.

VI. Regnskab og revision
§ 13
13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
13.2 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
13.3 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat og
opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.
Som vedtaget på selskabets 1. ordinære generalforsamling den 18. maj 1987 med senere ændringer af 29. marts 1996, 12.
november 2002, 30. marts 2006 og 22. marts 2007.
I bestyrelsen for driftsselskabet A/S TV SYD pr. 25. marts 2008:
Ingrid Sand Simonsen
Aase Jespersen
Vagn Mattson
Ingolf Skousen
Jan Svanevik
Jacob Ejs
Ernst Aaskov

