VEDTÆGTER FOR DEN REGIONALE TV 2-VIRKSOMHED, TV 2 FYN
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
§1
TV 2 FYN er en af de otte regionale TV 2-virksomheder, der er selvstændige institutioner, og
hvis vedtægt fastsættes af kulturministeren jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om
vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder.
Nærværende vedtægt er af bestyrelsen fastsat som supplement til normalvedtægten med
hjemmel i Bekendtgørelse af 18. december 2017 om vedtægt for de regionale TV2virksomheders § 16, stk. 2.
§2
TV 2 FYNs hjemsted er Odense.
§3
TV 2 FYN har til formål at udøve regional fjernsynsvirksomhed, online virksomhed m.v. med
rod i den fynske region i overensstemmelse med det primære formål at udøve public servicevirksomhed i virkeområdet, som fastsat i Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2virksomheder.

LEDELSEN
BESTYRELSE
§4
Den overordnede ledelse af TV 2 FYN varetages af en bestyrelse på 7 personer, hvoraf de
fastansatte medarbejdere vælger 1 medlem samt en suppleant herfor, mens de øvrige
medlemmer vælges af repræsentantskabet for TV 2 FYN.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at virksomheden drives i henhold til gældende lov.
Bestyrelsen fastsætter, inden for de rammer, der er givet med Bekendtgørelse om vedtægt for
de regionale TV 2-virksomheder, den regionale virksomheds overordnede mål, og har det
overordnede programansvar.
Bestyrelsen har herudover ansvaret for at overholde de eventuelle betingelser og
forudsætninger, der er fastsat i forbindelse med godkendelsen af den regionale virksomhed,
samt for at overholde de økonomiske rammer for virksomheden.

§5
Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år. Der kan alene ske umiddelbart genvalg af
bestyrelsesmedlemmer én gang. Hvert andet år afholder repræsentantskabet valg til
bestyrelsen, således at de tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ét år, mens den anden halvdel
af bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabet, vælges to år senere.

1

VEDTÆGTER FOR DEN REGIONALE TV 2-VIRKSOMHED, TV 2 FYN
Bestyrelsen skal sammensættes under hensyntagen til medlemmernes personlige og faglige
kvalifikationer, således at mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt
repræsenteres.
Det er ikke en forudsætning for at være valgbar til bestyrelsen, at man er eller har været
medlem af repræsentantskabet.
Formanden for repræsentantskabet kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.
Kandidater til bestyrelsesvalg skal meddele deres kandidatur senest 21 dage før valgdagen til
administrationen for TV 2 FYN. Proceduren for valg til bestyrelsen på TV 2 FYN – ordinært
såvel som ekstraordinært – fremsendes til repræsentantskabets medlemmer senest 4 uger før
valget.
Bestyrelsen skal før bestyrelsesvalget oplyse repræsentantskabet om, hvilke kompetencer,
som bestyrelsen vurderer, der er brug for i den kommende bestyrelse, herunder hvilke der er
til stede blandt de fortsættende bestyrelsesmedlemmer i perioden.
Alle, som stiller op til bestyrelsen, opfordres til at udfylde en af bestyrelsen udarbejdet
opstillingsskabelon, der tager udgangspunkt i de ministerielle krav og bestyrelsens vurdering
af kompetencebehov.
I øvrigt følges gældende lov for valg og valgbarhed.

§6
Bestyrelsen vælger selv af sin midte en formand og en næstformand.

§7
Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren for den regionale virksomhed.

§8
Direktøren og formanden for repræsentantskabet deltager i bestyrelsens møder uden
stemmeret.
§9
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

DIREKTION
§ 10
Direktøren har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og
økonomiske ledelse under iagttagelse af gældende lovgivning samt de retningslinjer og
anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.
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§ 11
Direktøren ansætter virksomhedens personale.

§ 12
Direktøren har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder,
medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

TEGNING AF VIRKSOMHEDEN
§ 13
Virksomheden tegnes af to af bestyrelsens medlemmer i forening, af hvilke den ene skal være
bestyrelsens formand eller næstformand.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

REPRÆSENTANTSKAB
FUNKTION
§ 14
Til TV 2 FYN er der knyttet et repræsentantskab.
Repræsentantskabet vælger 6 af de 7 medlemmer af TV 2 FYNs bestyrelse og fungerer som
programråd for den regionale virksomhed. Som rådgivende organ for den regionale
virksomhed kan repræsentantskabet afgive udtalelser, der forelægges bestyrelse og direktion.
Bestyrelsesmedlemmer, som ikke har sæde i repræsentantskabet, kan deltage i
repræsentantskabsmøder med taleret, men uden stemmeret.

SAMMENSÆTNING
§ 15
Repræsentantskabet skal sammensættes med en alsidig repræsentation for det regionale
kultur- og samfundsliv.
Repræsentantskabet kan bestå af op til 55 medlemmer. Organisationer optaget på en samlet
medlemsliste har ret til at udpege ét medlem til repræsentantskabet og en suppleant for
denne. Organisationer, der ønskes optaget, skal sende en ansøgning til repræsentantskabet
med dokumentation for deres organisations virksomhed og sammensætning.
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Op til fem individuelle personer vil ligeledes kunne optages i repræsentantskabet, såfremt de
har en tilknytning til det fynske område, og en interesse i at understøtte virksomhedens formål
som nævnt i § 3. Personer, der arbejder på eller for TV 2 FYN herudover øvrige personer med
tilknytning til et medieproduktionsselskab, kan ikke optages i repræsentantskabet

§ 16
Repræsentantskabet ledes af en formand med en næstformand som dennes stedfortræder.

§ 17
Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet finder sted på samme møde, som
der afholdes valg til bestyrelsen. Valgperioden er 4 år.
Formand og næstformand vælges forskudt, så kontinuiteten sikres. I en overgangsperiode fra
2019-2020 vælges næstformanden i 2018 derfor alene for en to-årig periode.
For at opnå valg skal en kandidat opnå mindst halvdelen af de afgivne stemmer. Ved
stemmelighed afgøres valget ved fornyet afstemning mellem de kandidater, der har fået lige
mange stemmer. I tilfælde af fornyet stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
Formanden og næstformand for Repræsentantskabet kan maksimalt sidde i funktionen i 8 år
og samlet maksimalt 12 år.

REPRÆSENTANTSKABSMØDER
§ 18
Repræsentantskabet afholder mindst to ordinære årlige møder, hvoraf to skal finde sted i hhv.
januar- og juli kvartaler. I valgår til bestyrelsen afholdes der tillige repræsentantskabsmøde i
oktober kvartal. Møderne er åbne for pressen. Repræsentantskabsmøde afholdes på Fyn og
indkaldes med fire ugers skriftligt varsel til medlemmerne af repræsentantskabet. Hvis det
skønnes nødvendigt, kan møderne holdes virtuelt eller blandet fysisk og virtuelt.
Der kan optages punkter på dagsordenen af relevant karakter efter forslag fra repræsentantskabets formand eller næstformand, TV 2 FYNs bestyrelse eller direktør eller enkelte
repræsentantskabsmedlemmer.
§ 19
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et ordinært repræsentantskabsmøde
eller bestyrelsen har besluttet det, eller såfremt 20 % af repræsentantskabet skriftligt over for
formanden for repræsentantskabet fremsætter begæring herom med angivelse af motiveret
dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske med mindst 14 dages varsel
og afholdes senest en måned efter fremsat begæring. Hvis det skønnes nødvendigt, kan det
ekstraordinære repræsentantskabsmøde holdes virtuelt eller blandet fysisk og virtuelt.
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AFSTEMNINGSREGLER
§ 20
Vedtagelser på repræsentantskabsmøder sker ved simpelt stemmeflertal.
Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. Såfremt mødet jf. § 18 eller § 19, efter fælles
beslutning ved formandskabet for repræsentantskabet samt bestyrelsen for TV 2 FYN, afvikles
helt eller delvist virtuelt, kan stemmeret også udøves via virtuelt fremmøde.
Ved valg af de tre medlemmer til bestyrelsen hver andet år, skal der stemmes på tre og kun
tre personer. Ved stemmelighed afgøres valget ved fornyet afstemning mellem de kandidater,
der har fået lige mange stemmer. I tilfælde af fornyet stemmelighed afgøres valget ved
lodtrækning.
§ 21
Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.

REGNSKABSÅR OG REVISION
§ 22
Virksomhedens regnskabsår er kalenderåret.
Virksomhedens regnskab revideres i overensstemmelse med det til enhver tid gældende krav i
Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder.

VEDTÆGTSÆNDRINGER
§ 23
Ændringer i disse supplerende vedtægtsbestemmelser kræver, at mindst 5
bestyrelsesmedlemmer stemmer for.
Som vedtaget af bestyrelsen for TV 2 FYN den 21. august 2018 og senest ændret og vedtaget
elektronisk den 10. november 2020. Efterfølgende formelt vedtaget på bestyrelsesmødet den
24. november 2020.
Ny ændring vedtaget 10. maj 2021 på bestyrelsesmøde og formelt opdateret i
vedtægtsteksten 21. oktober 2022.
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