Vedtægter for: TARM ANTENNEFORENING
§ 1. Navn
Foreningens navn er Tarm Antenneforening.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:
a. danske og udenlandske radio- og tv-kanaler
b. internet og IP-telefoni
c. andre ydelser, der kan tilbydes over et bredbåndsanlæg
Stk. 2. Foreningen kan indgå aftaler med en eller flere leverandører om levering af de i stk. 1 nævnte
ydelser for en periode på maksimalt 3 år.

§ 3. Geografisk område og hjemsted
Foreningen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Foreningen kan forsyne og optage medlemmer i postnummer 6880 Tarm.

§ 4. Medlemmer
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der er ejer eller lejer af beboelse i foreningens
forsyningsområde og betaler det til enhver tid fastsatte indskud og kontingent.
Stk. 2. Overdragelse af medlemskab til nye ejere/lejere kan finde sted, når det meddeles til
foreningen, og det nye medlem er indforstået med at overtage rettigheder og forpligtelser. Ved
overdragelse af medlemskab gælder det dog altid, at tinglyste deklarationer vedrørende fællesantenne
skal være overholdt.
Stk. 3. Medlemskabet er knyttet til den beboelse, hvor tilslutningen er foretaget, og medlemmerne
kan ikke flytte deres medlemskab til anden beboelse.
Stk. 4. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer blive tilsluttet
på lige fod med andre medlemmer. Lejeren skal i så fald dokumentere tilladelse hertil fra ejeren.

§ 5 Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse kan ske, såfremt medlemmet har opfyldt samtlige forpligtelser over for
foreningen.
Stk. 2. Udmeldelsen skal ske skriftligt eller på e-mail til foreningens bestyrelse med et varsel på
løbende måned + 30 dage.
Stk. 3. Udmeldte medlemmer har ikke krav på udbetaling af indbetalt tilslutningsafgift, kontingent
eller nogen part af foreningens formue.
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§ 6. Bestemmelser vedrørende foreningens ydelser m.v.
Stk. 1. Hvert medlem skal årligt betale et bidrag til foreningen til dækning af udgifter til anlæggets
drift, såsom vedligeholdelse, elforbrug, forsikringspræmie og lignende. Beløbet fastsættes hvert år af
generalforsamlingen.
Stk. 2. Foreningens ydelser udbydes i et antal pakker bestående af tv- og radiokanaler, ip-telefoni,
internet eller andre enkeltydelser, for hvilke der fastsættes en månedlig pris. Information herom
fremgår af foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Bestyrelsen kan foretage løbende ændringer i de i stk. 2 nævnte ydelser, når den finder det
nødvendigt. Beslutninger herom skal efterfølgende forelægges til orientering på den førstkommende
ordinære generalforsamling.
Stk. 4. Skift mellem eller opsigelse af de i stk. 2 nævnte ydelser kan ske i årets løb. Bestyrelsen
fastsætter terminer herfor samt regler for tilmelding og framelding.
Stk. 5. Foreningen leverer signaler og forbindelser til tilslutningsstander tæt på medlemmets bolig.
Medlemmerne skal acceptere, at den nødvendige ledningsføring fra hovedkabel til eget hus eller nabo
føres over den pågældendes grundareal. Der skal ved nedgravning af kabler over medlemmernes
grunde tages størst muligt hensyn til medlemmernes ønske om kabelføring, med mindst mulig gene til
følge for medlemmet.
Medlemmerne må acceptere, at hovedkabel og eventuelle forstærkere og tilslutningsstandere placeres
på eller ved medlemmets grund. Medlemmerne skal acceptere de foranstaltninger, der er nødvendige
for vedligeholdelse af anlæg og fødelinjer.
Det er foreningens ansvar, at den tekniske kvalitet på tilslutningsstedet lever op til gældende tekniske
standarder og kvalitet. Placering af tilslutningsstander og den tekniske kvalitet fastsættes af
bestyrelsen, hvis afgørelse dog kan indbringes for generalforsamlingen.
Stk. 6. Kun foreningens installatør må foretage reparationer af anlægget. Dette gælder også brud på
kabler, der løber på eller ved medlemmernes grund eller hus.
Stk. 7. Hvis medlemmerne ønsker oprettelse af mere end en stikdåse til modtagelse af
TV/radio/internet m.m., påhviler det medlemmet selv at betale de eventuelle ekstraudgifter, som
dette vil medføre.
Stk. 8. Medlemmer er pligtige til at holde deres tekniske produkter og kabler m.m. i en sådan stand,
at defekter ikke kan genere de øvrige tilsluttede medlemmer.
Stk. 9. Såfremt de i nærværende love og vedtægter fastsatte regler og forpligtelser ikke
overholdes, kan foreningens bestyrelse med 8 dages varsel foranledige tilførslen af signaler afbrudt.
Stk. 10. Medlemmerne afholder udgifter til udbedring af de skader, de måtte påføre foreningens
kabler, forstærkere og standere m.v. på og uden for egen ejendom.
Installation/ændringer må kun foretages af foreningens installatør.
Stk. 11. Et medlem må ikke tilslutte andre, herunder særligt andre husstande, til bredbåndsanlægget.
Stk. 12. Bestyrelsen, eller dennes befuldmægtigede, har til enhver tid ret til at udøve kontrol med
installationerne på medlemmernes ejendomme.
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§ 7. Restancer, inkasso, afbrydelse af forsyningen og eksklusion
Stk. 1. Såfremt et medlem ikke betaler for ydelser, kan bestyrelsen overdrage tilgodehavendet til
retlig inkasso, afbryde signalforsyningen og eventuelt ekskludere medlemmet.
Stk. 2. Inden de i stk. 1 nævnte sanktioner gennemføres, skal bestyrelsen sende en skriftlig advarsel,
der påtaler forholdet og giver mindst 8 dage til at bringe forholdet i orden. Såfremt medlemmet ikke
reagerer på den skriftlige advarsel og bringer forholdet i orden, kan bestyrelsen sende en rykker med
10 dages varsel til at bringe forholdet i orden. Det kan heri eller i senere skrivelser anføres, at
bestyrelsen efter fristens udløb når som helst kan afbryde forsyningen og foretage eksklusion.
Stk. 3. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige omkostninger, der følger af den manglende
indbetaling, herunder inkassoomkostninger, afbrydelse og eventuel gentilkobling af tilslutningen.
Stk. 4. Eksklusion eller afbrydelse af signalforsyningen fritager ikke medlemmet for pligten til betaling
af forfaldne ydelser eller overholdelse af pligter overfor foreningen i øvrigt.

§ 8. Valg af udbyder af internet
Stk. 1. Foreningen kan selv forestå udbud af internetydelser, eller sikre, at en ekstern udbyder kan
levere stabile forbindelser og tilslutninger til ydelser, der anses som moderne og fremtidssikrede.
Stk. 2. Valg af udbyder af internet foretages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger skal forelægges
til orientering for førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 9. Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden, tid og sted.
Stk. 4. Indkaldelse sker i lokal presse og på foreningens hjemmeside.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8
dage før mødet.
Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabets godkendelse
4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, og som skal forelægges
generalforsamlingen i henhold til vedtægterne
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
6. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter
7. Valg til bestyrelse og valg af 2 suppleanter for et år ad gangen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år ad gangen
9. Eventuelt
Stk. 7. Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme pr. husstand. En stemme kan kun afgives
ved personligt fremmøde fra et medlem af den husstand, hvor tilslutningen er placeret.
Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 14 og § 15.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.
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§10. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10
procent af medlemmerne kræver det med angivelse af dagsorden.
Stk. 2. Indkaldelse skal ske med varsel på mindst 10 dage, og den skal afholdes senest 30 dage efter, at
en begæring er modtaget.
Stk. 3. Indkaldelsesformen ved ekstraordinær generalforsamling er som anført i § 9, stk. 4.
Stk. 4. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Behandling af den sag, der har afstedkommet indkaldelsen, jf. stk. 1.
4. Eventuelt
§ 11. Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på
ordinære generalforsamlinger, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 3
bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med: Formand, næstformand og kasserer.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede ved et bestyrelsesmøde. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 4. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger.
Stk. 5. Bestyrelsens protokol medbringes på generalforsamlingen, hvor den på forlangende forevises
for dirigenten. Foreningens revisorer kan ligeledes forlange indsigt i protokollen.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 7. Bestyrelsen kan yde honorarer og godtgørelser til medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 8. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, i forhold til medlemmer og leverandører. Ved
optagelse af lån kræves hele bestyrelsens underskrift. Ved andre forhold tegner formand og 1
bestyrelsesmedlem i forening.
Stk. 9. Kassereren kan attestere betalinger, der er fastsat i budgettet eller godkendt af bestyrelsen.
Stk. 10. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens forudgående godkendelse indgå aftaler, der
giver afkald på ejerskabet til hele eller dele af antenneanlægget.

12 Kapitalgrundlag og hæftelse
Stk.1. Foreningens kapital fremskaffes ved tilslutningsafgifter og kontingenter samt ved optagelse af
lån.
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue. Medlemmerne hæfter alene med deres indskud, og der påhviler ikke foreningens medlemmer
eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
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§ 13. Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Regnskab og årsrapport udarbejdes af bestyrelsen i så god tid, at det kan forelægges på den
ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Regnskabet gennemgås inden generalforsamlingen af en ekstern registreret eller
statsautoriseret revisor, der sikrer, at de regnskabsmæssige dispositioner og bogføringssystemet lever
op til gældende regnskabsmæssig lovgivning og standard. Revisorerne skal ligeledes gennemgå og
udtale sig om foreningens forsikringsdækning. Revisor(erne) forsyner regnskabet med en påtegning.
Stk. 4. Regnskabet gennemgås tillige af en af generalforsamlingen valgt revisor, der sikrer, at
bestyrelsens dispositioner er i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens
beslutninger.
Stk. 5. Valg af ekstern registreret eller statsautoriseret revisor foretages af bestyrelsen.

§ 14. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at forslag hertil er optaget på dagsordenen for en
generalforsamling med angivelse af foreslåede ændringer, og at 2/3 af de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
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§ 15. Foreningens ophør
Stk. 1. Foreningens opløsning, herunder salg af antenneforsyningsanlægget eller sammenslutning med
en anden forening, skal besluttes på op til to på hinanden følgende generalforsamlinger, jf. nedenfor stk.
2 – 6.
Stk. 2. Hvis 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for opløsning, salg eller sammenslutning, jf. stk. 1,
på den første generalforsamling, iværksætter bestyrelsen de i stk. 3 nævnte foranstaltninger til
foreningens ophør. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, men stemmer et almindeligt flertal
for opløsning, salg eller sammenslutning, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal
afholdes inden 6 måneder efter den første generalforsamling. På denne anden generalforsamling kan
foreningens opløsning, salg eller sammenslutning vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, jf. stk. 4.
Stk. 3. Såfremt der på den første generalforsamling opnås det fornødne flertal for opløsning, salg eller
sammenslutning, eller der på den anden generalforsamling opnås flertal for samme, jf. stk. 4, skal
bestyrelsen:
A. Annoncere dette i lokale blade med anmodning om, at dokumenterede krav mod foreningen skal være
foreningen i hænde inden 3 måneder.
B. Informere medlemmer og samarbejdspartere, og anmode om disse om at fremsende dokumenterede
krav således, at de er foreningen i hænde inden 3 måneder.
C. Udarbejde forslag til salg eller overdragelse af foreningens aktiver herunder særligt det tekniske anlæg
m.m.
D. Udarbejde forslag til hvorledes foreningens formue efter betaling af al gæld skal fordeles sammen, jf.
stk. 6, med oplysning om de skattemæssige konsekvenser heraf.
Stk. 4. På den eventuelle anden generalforsamling kan opløsning, salg eller sammenslutning besluttes
med 2/3 af de ved generalforsamlingens begyndelse tilstedeværende stemmer. Stk. 3 vil herefter være
tilsvarende gældende.
Stk. 5. Bestyrelsen forelægger i givet fald punkterne stk. 3 pkt. A.-D. til beslutning, og
generalforsamlingen nedsætter herefter et likvidationsudvalg, der endeligt udfører generalforsamlingens
beslutninger, og senest 4 måneder efter denne generalforsamling sender en skriftlig meddelelse til alle
foreningens medlemmer om den endelige afvikling.
Stk. 6. Et eventuelt overskud efter gennemført likvidation fordeles forholdsmæssigt efter indskud mellem
de på likvidationstidspunktet værende medlemmer.
Stk. 7. Skønner likvidationsudvalget, at foreningens afvikling ikke kan ske som solvent, påhviler det
likvidationsudvalget hurtigst muligt efter konstateringen heraf at indgive begæring til skifteretten om
behandling af foreningens ophør efter konkurslovens regler om insolvente juridiske enheder.
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