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Vedtægter for Herregårdsvængernes Antennelaug
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

1.
2.
1.

§1
Laugets navn er Herregårdsvængernes Antennelaug. Hjemstedet er Odense kommune.
Lauget dækker det område hvortil laugets kabler er fremført.
§2
Laugets formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på at:
a) modtage danske og udenlandske radio- og fjernsynssignaler,
b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission, og
c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlægget.

MEDLEMMERNE:

1.

2.
1.
2.
3.

1.

1.
2.
3.

§3
Enhver, som bor i laugets forsyningsområde, kan blive tilsluttet laugets bredbåndskabelanlæg mod
at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde
sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger lauget mulighederne for fornøden
udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen,
betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder,
der følger af udvidelsen.
Ingen husstande har ret til at benytte laugets kabler uden at være medlem.
§4
Der opkræves hos medlemmerne et årligt kontingent pr. husstand til dækning af omkostningerne
ved drift og vedligeholdelse af laugets antennenet / bredbåndsnet samt administration af lauget.
I tillæg til det årlige kontingent opkræves hos det enkelte tilsluttede medlem tillige de beløb, som
følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang m,v.) medlemmet har valgt at modtage fra
lauget.
Første kontingent betales for den resterende del af kontingentperioden,jf. 13, stk. 1, hvori
indmeldelsen sker, uanset hvornår indmeldelsen sker.
§5
Forudsætningen for medlemskab af antennelauget er, at lauget kan placere forbindelseskabler,
forstærkere og standere på medlemmets ejendom uden betaling fra laugets side.
§6
Ethvert medlem kan skriftligt udmelde sig af lauget. Lauget eller en af lauget udpeget tekniker skal
have adgang til ejendommen, hvis det er påkrævet, for at afbryde signalerne.
Der udbetales ingen refusion ved udmeldelse af lauget. Ved gentilslutning betales udgifterne hertil
af medlemmet.
Ved fraflytning kan tilflytteren overtage det tidligere medlems rettigheder og forpligtelser, idet det
tidligere medlem dog vedbliver at hæfte for eventuelle restancer over for lauget, indtil det nye
medlem har berigtiget restancen og overtaget forpligtelsen.
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GENERALFORSAMLING:
1.
1.
2.

3.

4.
5.
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2.

1.

2.

3.
4.

§7
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.
§8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen dels ved annoncering i en husstandsomdelt ugeavis
senest 6 uger før, dels ved skriftlig meddelelse senest 14 dage før. Indkaldelsen skal indeholde
dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen. I den offentlige indkaldelse skal der angives tidsfrist
for indlevering af forslag. Sammen med den skriftlige meddelelse udsendes regnskab for det
forløbne regnskabsår, udkast til budget for det efterfølgende regnskabsår samt eventuelle forslag,
der ønskes behandlet.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed.
3. Aflæggelse af opstillet regnskab for det forløbne år.
4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for den kommende periode.
5. Eventuelle indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant.
7. Valg af revisor/revisionsvirksomhed godkendt af Erhvervsstyrelsen.
8. Eventuelt.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal være formanden i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingen. Forslaget skal være udfyldt med navn, adresse og underskrift.
Ved personvalg, hvor der bringes flere i forslag end det antal der skal vælges, foretages skriftlig
afstemning. For at være gyldig skal en stemmeseddel indeholde lige så mange af de foreslåedes
navne, som antallet af pladser der skal besættes, og kun 1 stemme på hver person. De personer der
opnår flest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.
§9
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller kan besluttes indkaldt af
enhver generalforsamling eller kan begæres skriftligt med angivelse af dagsorden af mindst 1/10
af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med varsel på 14 dage og den skal afholdes senest 28
hverdage efter, at en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet eller begæring er modtaget.
Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal af bestyrelsen ske på samme måde som den
ordinære, bortset fra offentlig annoncering.
§ 10
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra
bestemmelsen i 17. Med mindre andet fremgår af vedtægten, afgøres afstemningsmetoden af
dirigenten.
Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som
ikke er i restance til lauget, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en
husstand tæller for et medlem og har således 1 stemme.
Bestyrelsen sørger for, at der føres referat over generalforsamlingen, og referatet skal underskrives
af formanden og dirigenten.
Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et - andet medlem. Fuldmagten
skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.
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LEDELSE - TEGNING - HÆFTELSE:
1.

2.
3.
4.

1.

§ 11
Lauget ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, forskudt således at
2 henholdsvis 3 medlemmer afgår efter tur hvert år. Endvidere vælges for 1 år ad gangen en 1.
suppleant og en 2. suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de
beslutninger, der er nødvendige for laugets virksomhed. Bestyrelsen fører referat over
bestyrelsesmøderne.
Lauget tegnes af formanden eller næstformanden, sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Udtræder et bestyrelsesmedlem i årets løb, indkaldes 1. henholdsvis 2. suppleanten for resten af det
udtrådte medlems valgperiode.
Laugets formue og kassebeholdning skal indestå i et pengeinstitut. Bestyrelsen kan dog beslutte at
en del af laugets formue placeres i danske stats- og/eller realkreditobligationer. Bestyrelsen kan
meddele specialfuldmagt til disponering over kassebeholdningen.

§ 12
Lauget hæfter kun for sine forpligtelser med laugets til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler
ikke laugets medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

REGNSKAB OG ØKONOMI:

1.
2.

§ 13
Laugets regnskabsår er kalenderåret, og kontingentperioden er fra 1. april til 31. marts. Kontin
gentet skal være betalt senest den 10. april.
Bestyrelsen kan ikke optage lån på laugets vegne.

RESTANCER:
1.

§ 14
Erlægges skyldige beløb ikke senest 14 dage efter anbefalet rykkerskrivelse, afbrydes tilslutningen
uden varsel, og alle medlemsrettigheder bortfalder. Gentilslutning kan først finde sted, når
medlemmet har betalt alle restancer og alle omkostninger i forbindelse med afbrydelse og
gentilslutning, hvorefter medlemmet igen opnår alle medlemsrettigheder.

ALMNDELIGE BESTEMMELSER:

1.
2.

3.

§ 15
Fællesantenneanlægget ejes af lauget. Anlæggets installationer slutter med 1. stikdåse hos det
enkelte medlem.
Bestyrelsen er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af anlægget og afholder udgifterne hertil samt
til de nødvendige forsikringer. Bestyrelsen eller en af bestyrelsen autoriseret tekniker har, mod
forevisning af legitimation, ret til adgang til den enkelte ejendom for eftersyn og vedligeholdelse af
anlæggets installationer.
Det enkelte medlem sørger selv for og afholder udgifterne til installationer efter 1. stikdåse. Disse
installationer skal udføres og vedligeholdes, så de er lovlige og ikke påfører fællesantenneanlægget
ulemper eller skader.
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VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL:
1.

2.

§16
Det er ikke tilladt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller
ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører
lauget, jfr. § 15.
Det er ligeledes ikke tilladt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller
lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget
eller overtrædelse aflaugets vedtægter kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER:
1.

§ 17
Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte
stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i
indkaldelsen til generalforsamlingen. Et eksemplar af de gældende vedtægter udleveres til laugets
medlemmer.

LAUGETS OPHØR:
1.

§ 18
Laugets virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at lauget skal
indgå i en anden forening. Ophævelse af lauget kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er
fremmødt 3/4 af medlemmerne, skal ophævelsen af lauget vedtages med 3/4 af de fremmødte, og
der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling. På denne
ekstraordinære generalforsamling er forslaget vedtaget — uanset antallet af fremmødte — hvis 3/4
af de fremmødte stemmer for forslaget. Ved laugets ophør deles formuen ligeligt mellem laugets
medlemmer.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. februar 2005, og efterfølgende ændret på den ordinære
generalforsamling den 28. februar 2017.

Diri ent

:

Henning Kirk Christensen

Formand :
Kjeld Klein
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