Vedtægter for Nøragersminde Antenneforening
§ 1 Navn.
Foreningens navn er Nøragersminde Antenneforening.
§ 2 Hjemsted og interesseområde.
Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningens interesseområde er det nuværende
byzoneområde syd for Ugandavej.
§ 3 Formål.
Foreningens formål er at sikre tilsluttede til programfordelingsanlægget korrekt modtagelse af
radio og TV programmer i det under § 2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver
tid gældende bestemmelser for sådanne anlæg.
Bestyrelsen foreslår: Foreningens formål er at sikre medlemmer korrekt modtagelse
af radio og TV programmer samt et bredt udbud af de ydelser, fordelingsanlægget
giver mulighed for i det under § 2 nævnte område og i overensstemmelse med de til
enhver tid gældende bestemmelser for sådanne anlæg.
§ 4 Tilslutning
Enhver, som er tilsluttet programfordelingsanlægget, skal være medlem af foreningen. Enhver,
jfr. § 2, kan som medlem af foreningen forlange sig tilsluttet fællesantenneanlægget mod at
betale gældende tilslutningsafgift. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter
eller beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af
foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. Såfremt
et medlem ekskluderes afbrydes tilslutningen til anlægget.
Bestyrelsen foreslår: Enhver, som er tilsluttet fordelingsanlægget, skal være medlem
af foreningen. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller
beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen
ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende
generalforsamling. Såfremt et medlem ekskluderes afbrydes tilslutningen til
anlægget.
§ 5 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
A: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest i maj måned, og senest 14 dage
før afholdelsen indvarsles skriftligt. Medlemmer, der er tilmeldt Nøragersminde
Antenneforenings forum indvarsles alene på mail. Det påhviler tilsluttede af foreningens forum,
at sørge for korrekt opdatering af mailadressen. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for miste
indkaldelse ved manglende eller ukorrekt mailadresse.
Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende 8 punkter:
1.

Valg af dirigent.

2.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.

Aflæggelse af regnskab.

4.

Fastsættelse af kontingent.

5.
6.

Indkomne forslag.
Valg af formand, kasserer og øvrige medlemmer til bestyrelsen og 2 bestyrelses
suppleanter.

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

8.

Eventuelt.

Der kan højst vælges eet bestyrelsesmedlem fra tilsluttet husstand.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift tilstiles et
bestyrelsesmedlem senest med udgangen af marts måned.
B: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel.
Hvis ¼ af foreningens medlemmer fremsender en skriftlig begæring til bestyrelsen, skal der
afholdes ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter modtagelse.
Dagsordenen skal fremgå af begæringen, idet bestyrelsen dog har adgang til at supplere
dagsordenen med yderligere punkter.
Bestyrelsen foreslår:
§ 5 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
A: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest i maj måned, og senest 14 dage
før afholdelsen indvarsles skriftligt. Medlemmer, der er tilmeldt Nøragersminde
Antenneforenings forum indvarsles alene på mail. Det påhviler tilsluttede af foreningens forum,
at sørge for korrekt opdatering af mailadressen. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for mistet
indkaldelse ved manglende eller ukorrekt mailadresse.
Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende 8 punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Aflæggelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
Indkomne forslag.
Valg af formand, kasserer og øvrige medlemmer til bestyrelsen <og 2
bestyrelses-suppleanter. Udgår >
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Der kan højst vælges eet bestyrelsesmedlem fra hver tilsluttet husstand.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift tilstiles et
bestyrelsesmedlem senest med udgangen af marts måned.
B: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel.
Hvis ¼ af foreningens medlemmer fremsender en skriftlig begæring til bestyrelsen, skal der
afholdes ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter modtagelse.
Dagsordenen skal fremgå af begæringen, idet bestyrelsen dog har adgang til at supplere
dagsordenen med yderligere punkter.

§ 6 Afstemning
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver
tid lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med
gyldig kvittering for betalt kontingent kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver

tilsluttet husstand tælles for eet medlem og har således een stemme. Bestyrelsen sikrer, at der
føres protokol over generalforsamlingen. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme
for et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.
Bestyrelsen foreslår: Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved
almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære
generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer som har betalt kontingent
kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tælles for eet
medlem og har således een stemme. Bestyrelsen sikrer, at der føres protokol over
generalforsamlingen.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 7 Ledelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
I lige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges kasserer og ét
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsessuppleanter vælges hvert år.
Foreningens bestyrelse kan kun bestå af tilsluttede medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, hvis
kontrakt med signalleverandøren ophører, skal udtræde af bestyrelsen straks.
Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med
næstformand, sekretær og tilsynsførende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og
træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens daglige virke. For foreningens
forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.
Bestyrelsen foreslår: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer,
der vælges for 2 år ad gangen.
I lige årstal vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges
kasserer og 2 bestyrelsesmedlem.
Foreningens bestyrelse kan kun bestå af tilsluttede medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer, hvis kontrakt med signalleverandøren ophører, skal straks
udtræde af bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med næstformand, sekretær og tilsynsførende. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens
daglige virke. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.
Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer, ved frafald kommer under 5 medlemmer,
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at supplere antal
bestyrelsesmedlemmer til 7 medlemmer.
§ 8 Regnskab og økonomi.
Foreningens regnskabsår er fra 01.01. til 31.12.
Den ordinære generalforsamling fastsætter hvert år kontingent.
Kassereren sørger for rettidig opkrævning af kontingent. Alle betalinger skal godkendes af
formand og kasserer i fællesskab. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabets
afslutning. Det reviderede regnskab og forslag til budget udsendes til medlemmerne, sammen
med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted,
når revision måtte ønske det. Dog skal et sådant kasseeftersyn foretages mindst een gang
årligt.
§ 9 Restancer.
Hvis et medlem ikke har indbetalt rettidigt kontingent til foreningen, kan bestyrelsen overgive
sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til
at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling.
§ 10 Almindelige betingelser.
Programfordelingsanlægget drives af signalleverandøren. Den del af netfordelingsanlægget,
der alene forsyner den enkelte ejendom, tilhører den pågældende ejendoms ejer i lighed med
ejendommens øvrige faste installationer.

Bestyrelsen foreslår: Fordelingsanlægget drives af signalleverandøren. Den del af
fordelingsanlægget, der alene forsyner den enkelte ejendom, tilhører den
pågældende ejendoms ejer i lighed med ejendommens øvrige faste installationer.
§ 11 Vedligeholdelse.
Reparation og vedligeholdelse må kun udføres af signalleverandøren.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en tilsynsførende. Den tilsynsførende kan kun
modtage reklamationer vedrørende radio – og TV signaler. Den tilsynsførende fører kontrol
med at reparation og vedligehold sker som aftalt. Efter beslutning af generalforsamlingen kan
der ydes honorar til den tilsynsførende.
Bestyrelsen foreslår: Reparation og vedligeholdelse må kun udføres af
signalleverandøren.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en tilsynsførende. Den tilsynsførende
kan kun modtage reklamationer vedrørende radio – og TV signaler. Den
tilsynsførende fører kontrol med at reparation og vedligehold sker som aftalt.
§ 12 Ændringer og udvidelser.
Bestyrelsen sikrer i samarbejde med signalleverandøren, at programfladen altid er i
overensstemmelse med gældende lovgivning for valg af programmer.
Tillægsydelser ud over leverance af radio- og TV signaler, som signalleverandøren måtte
tilbyde medlemmerne, er alene et anliggende mellem den enkelte tilsluttede og
signalleverandøren.
Bestyrelsen foreslår: Bestyrelsen sikrer i samarbejde med signalleverandøren, at
programfladen altid er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Tillægsydelser, som signalleverandøren måtte tilbyde medlemmerne ud over
leverance af radio- og TV signaler, er alene et anliggende mellem den enkelte
tilsluttede og signalleverandøren.
§ 13 Betaling.
Tilslutningsafgift og andre afgifter, samt kontingentet til Nøragersminde Antenneforening, skal
indbetales efter bestyrelsens nærmere anvisning.
§ 14 Foreningens ophør.
Opløsning af foreningen kan besluttes af en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor mindst ¾
af foreningens samlede antal medlemmer stemmer for opløsningen. Hvis der til
generalforsamlingen ikke møder ¾ af medlemmerne og opløsning vedtages af de ¾ af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer, skal der senest 30 dage herefter afholdes en
ekstraordinær generalforsamling, som skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.
Under denne ekstraordinære generalforsamling kan foreningens opløsning herefter gyldigt
vedtages med ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
§ 15 Vedtægtsændringer.
Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de
fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslaget til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd
være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 19. Januar 1988 og ændret 13. Maj 1992,
29. Maj 1996, 24. Maj 2000, 30. Maj 2001, 22. Maj 2007.

