Vedtægter for

Stk. 5. Udlejere og boligselskaber, der betaler

kontingent til foreningen, kan overdrage deres
stemmeret til lejerne. Overdrages stemmeretten
til lejerne, forpligtiges udlejer til at tilstede
foreningen en revideret liste over lejere, hvortil
stemmeret er overdraget forud for enhver
afstemning i foreningen.

Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§4.

Stk. 1. Der opkræves hos medlemmerne et årligt

bidrag pr. tilsluttet bruger til bestridelse af' driftsog vedligeholdelses samt
forbedringsomkostninger ved anlægget.

§1
Foreningens navn er Jyderup Antenneforening.
Hjemsted 4450 Jyderup.
§2

Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et
kabelnet, der kan forsyne medlemmerne med:
a. danske og udenlandske radio- og tv-kanaler
b. internet og IP-telefoni
c. andre ydelser, som kan tilbydes over et
bredbåndsanlæg

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt
beslægtet virksomhed som udlejning af
antennemast og ledningsnet.

Stk. 3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt

eje andele i andre foreninger, selskaber eller
sammenslutninger, som har til formål at fremme
foreningens formål. Sådanne aftaler skal først
godkendes af generalforsamlingen.
§3

Stk. 1. Som ordinære medlemmer kan optages

private husstande, som ejer, lejer eller bebor
boliger, der er inden for det til enhver tid fastsatte
forsyningsområde, hvor fordeling er etableret til
parcellen.

Stk. 2. Som ekstraordinære medlemmer kan

optages boligselskaber, erhvervsvirksomheder og
institutioner, der bor eller har tilslutningsmulige
adresser i foreningens dækningsområde.
For disse medlemmer kan bestyrelsen indgå
særlige aftaler om ydelser og opkrævning af
afgifter.

Stk. 3. Indtrædende medlemmer betaler et

tilslutningsgebyr efter foreningens til enhver tid
gældende bestemmelser.

Stk. 4. Medlemskabet er ikke personligt, men er
tilknyttet den bolig eller lokalitet, hvortil
signalforsyning leveres.

Bidrag fastsættes hvert år på generalforsamlingen
for det løbende regnskabsår. Regnskabsåret
følger kalenderåret. Medlemmernes bidrag
indbetales på en konto i et pengeinstitut. Til at
hæve på kontoen kræves enten kassereren,
formanden eller anden efter bestyrelsens skøn.

Stk. 2. Forbindelsen med anlægget kan ved

manglende betaling eller indgreb i anlægget
afbrydes uden varsel.
§5

Stk. 1. Foreningen afholder samtlige udgifter i

forbindelse med anlæggets drift, vedligeholdelse
og forbedringer, men det enkelte medlem hæfter
ikke ud over sin andel (tilslutningsgebyr) og sit
årlige bidrag.

Stk. 2. Udmeldelse af foreningen berettiger ikke til
udbetaling af andelen, indbetalte bidrag, opsparet
formue eller noget andet beløb og skal meddeles
kassereren senest 1 måned før næste
kontingentopkrævning.
§6

Stk.1. Foreningens højeste myndighed er

generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Indvarsling sker med mindst 14 dages varsel i de
respektive lokale aviser og i de af foreningen anvendte
elektroniske medier.

Stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

omfatter:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af 2 stemmetællere.
c. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
d. Aflæggelse af årsregnskab.
e. Beslutning om et evt. overskuds anvendelse.
f. Indkomne forslag.
g. Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmer for det
løbende år samt tilslutningsbidrag for nye medlemmer.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
i. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
j. Eventuelt.

Stk. 3. Ønsker et medlem at fremsætte forslag til

dagsordenen, skal forslaget senest 8 dage før
generalforsamlingen indsendes skriftligt til bestyrelsen.

Stk.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen ønsker det, eller mindst 100 medlemmer
kræver det skriftligt.
Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt af
mindst 100 medlemmer, har bestyrelsen at foranledige
denne indkaldt snarest muligt med den i begæringen
givne dagsorden.
For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme
regler med hensyn til indkaldelse m.v. som for ordinære,
dog kan en ekstraordinær generalforsamling tidligst
indkaldes 14 dage før eller 14 dage efter en ordinær
generalforsamling.

Stk. 5. Alle valg og vedtagelser sker ved almindelig

stemmeflerhed, med mindre andet er bestemt i disse
vedtægter.
Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis mindst 1
medlem ønsker det.
Hvert medlem har 1 stemme. Medlemmer i restance har
ingen stemmeret.

Stk. 6. Til beslutninger om vedtægtsændringer eller om

foreningens ophævelse kræves, at mindst 60% af
medlemmerne er til stede på den generalforsamling, hvor
spørgsmålet behandles, og mindst 60% af de fremmødte
er for beslutningen.
Stemmer 60% eller mere af de tilstedeværende for det,
indkalder bestyrelsen inden 1 måned til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 60%
af de tilstedeværende stemmer, uanset, hvor mange
medlemmer der er mødt.
§7

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse forestås af

bestyrelsen, bestående af 7 medlemmer valgt på
generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.

Stk. 2. 1 repræsentant for lejere med overladt stemmeret
kan indvælges i bestyrelsen.

Stk. 3. Valgene gælder for 2 år, således at der hvert år på
generalforsamlingen vælges henholdsvis 4 og 3
medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Stk. 5. Bestyrelsen fører en af dem selv autoriseret

protokol over samtlige forhandlinger og beslutninger på
såvel generalforsamlingen som på bestyrelsesmøderne.

Stk. 6. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med
et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhændelse eller
pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den
samlede bestyrelse.

Stk. 7. Der kan udbetales vederlag til bestyrelsen efter
generalforsamlingens bestemmelser.
Bestyrelsesmedlemmernes udlæg dækkes efter regning.
§8

Stk. 1. Foreningens regnskab revideres af 2 blandt
medlemmerne på generalforsamlingen valgte revisorer,
som vælges for 1 år ad gangen. Regnskabet revideres
endvidere af en registreret revisor.

Stk. 2. Foreningens regnskab følger kalenderåret og skal
være afsluttet og revideret af revisorerne inden den
ordinære generalforsamling. Eventuelle
revisionsbemærkninger indføres i foreningens protokol.
§9

Stk. 1. Foreningens virksomhed ophører, når dens formål

ikke længere kan realiseres eller ophør vedtages af
generalforsamlingen i overensstemmelse med reglerne i §
6. På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse
sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der
skal forestå foreningens afvikling.

Stk. 2. Eventuelt overskud – efter at alle foreningens

forpligtelser er dækket – fordeles ligeligt mellem de på
ophørstidspunktet værende medlemmer.
§ 10
Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære
generalforsamling d. 27. marts 2012.
Disse vedtægter er vedtaget på en ekstraordinær
generalforsamling d. 8. maj 2012.
Alle tidligere vedtægter annulleres hermed.

