Birkelse Ryå Antenneforening

Vedtægter
§1
Foreningens navn er.: Birkelse Ryå Antenneforening
Foreningens hjemsted: Birkelse 9440 Aabybro
§2
Antenneforeningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg.
§3
Som medlem kan optages enhver husejer eller lejer indenfor det til enhver tid værende forsy‐
ningsområde. Indtrædende medlemmer betaler andel efter antenneforenings gældende bestem‐
melser herom.
Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften
Tilslutningsafgifter og kontingent skal indbetales på foreningens konto
Alle tilsluttede opretholder én stemme.
Den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for at myndigheder er underrettet om hvem der
er formand for foreningen.
Bestyrelsen skal fra installationsfirmaer begære genparter af endelig målerapporter med
bilag til levering samtidig med, at målerapporten indsendes til myndighederne.
§4
Ethvert medlem binder sig ved sin underskrift på kontrakten med antenneforeningen til betaling af
sin tilslutningsafgift. Herudover opkræves hos medlemmerne et årlig kontingent til drifts og vedli‐
geholdelse af antenneanlægget.
Nye medlemmer betaler ved tilslutning til foreningen for indeværende års hele måneder.
Manglende betaling af tilslutningsafgift, kontingent gebyrer m.v. inden for de af bestyrelsen
fastsatte betalingsfrister, medfører afbrydelse af antenneanlægget uden yderlig varsel.
Ved genåbning betales efter regning og/eller gebyr efter forenings bestemmelser herom.
Udmeldelse af foreningen berettiger ingensinde tilbagebetaling af noget beløb, og kan kun ske
skriftlig til den medlemsansvarlige med en måneds varsel til den 1. januar og 1. juli.

§5
Foreningen afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets opretholdelse, drift og

vedligehold, men det enkelte medlem hæfter ikke udover sin oprettelsesafgift (se § 4). De hos
medlemmer opkrævede beløb indsættes på en dertil oprettet konto i et pengeinstitut. Til at hæve
på kontoen kræves en fuldmagt udstedt af bestyrelsen.
Bliver der tale om overskud ved anlægget, må dette anvendes til vedligeholdelse af anlægget m.v.
(se § 13). Bestemmelse om anden anvendelse kan kun træffes ved en
generalforsamlingsbeslutning.
I tilfælde af foreningens opløsning fordeles eventuelt overskud, efter dækning af forenings
samtlige forpligtelser, ligelig mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.
§6
Fællesantenneanlægget ejes af foreningen. Foreningen er medlem af AaBN Signalforsyning, som
ejer hovedforsyningsanlægget, der forsyner flere fællesantenneanlæg.
Ændringer i vedtægterne for AaBN Signalforsyning kan først træde i kraft, når de er
godkendt med almindelig stemmeflertal på en generalforsamling.
§7
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges af og blandt medlemmerne. 2/3
medlemmer afgår efter tur, men genvalg kan ske. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstfor‐
mand, kasserer, sekretær og sekretær fører protokol over samtlige beslutninger.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens virksomhed.
Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter til bestyrelsen for AaBN Signalforsyning.
Valg af bestyrelse sker på den årlige generalforsamling, der skal afholdes i første kvartal hvert år.
Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel ved annoncering i den lokale avis og på for‐
eningens hjemmeside.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
‐ på lige år afgår 3
‐ på ulige år afgår 2
og valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det eller 1/5 af foreningens
medlemmer skriftlig kræver det. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler
med hensyn til indkaldelse m.v. som for ordinære.
I forbindelse med afholdte programafstemninger skal bestyrelsen, såfremt stemmeprocenten udgør
45% eller derover, sammensætte en programflade i overensstemmelse med resultatet af den foretag‐

ne afstemning. Der skal være videst muligt enighed mellem Birkelse Ryaa Antenneforening og de andre
samarbejdsparter i AaBN signalforsyning, dog har bestyrelsen pligt til at sikre en sådan alsidighed, at
der også tages hensyn til mindretals interesser. Den sammensatte programflade skal holdes indenfor
det nuværende kontingent. På den efterfølgende generalforsamling orienterer bestyrelsen om den
valgte programflade.
Hvis stemmeprocenten ikke udgør 45% er det op til bestyrelsen, ud fra resultatet af afstemningen, at
sammensætte en programflade der både sikrer alsidighed, og at der også tages hensyn til mindretals
interesser. Den valgte programflade indstilles til godkendelse på den efterfølgende generalforsamling.

§8
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel majoritet, dog 2/3 af de fremmødte, når
der er tale om vedtægtsændringer. Til beslutning om foreningens ophævelse kræves dog, at
mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede på den generalforsamling, hvor spørgsmålet
behandles og at mindst 2/3 af de fremmødte er for beslutningen. Såfremt det tilstrækkelige antal
medlemmer ikke er mødt og forslaget ikke har opnået 2/3 af de tilstedeværende stemmer, er det
bortfaldet. Stemmer 2/3 eller mere for det, indkalder bestyrelsen inden 1 måned til ekstraordinær
generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer,
uanset hvor mange medlemmer der er mødt.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker pr. brev til samtlige medlemmer.
Ønsker et medlem at fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen, skal forslaget
være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Medlem‐
mer i restance er ikke stemmeberettigede.
§9
Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder køb, salg og låneoptagelse, ved underskrift af 2
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Der kan meddeles prokura.
§ 10
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tid tilhørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse personlig hæftelse.
§ 11
Foreningens regnskab går fra 1/1 til 31/12. Årsregnskabet skal være afsluttet og behandlet af
revisorerne ved udgangen af januar måned.
§ 12
Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres. Desuden kan
foreningen ophører, såfremt ovennævnte majoritet af dens medlemmer skriftlig beslutter dette
og man vedtager det på en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær.

§ 13
Ved fremtidige udvidelser af nye områder kan foreningen af dets overskud forestå
finansiering af køb af anlægget, når det økonomiske grundlag er til stede.
§ 14
Medlemmer kan medflytte eller sælge antennetilslutningen til en ny adresse i antenneforeningens
forsyningsområde. Dog skal der betales for flytte‐ og lukkegebyr.
Bliver dette tilfældet lukkes den fraflyttede tilslutning og kan kun genetableres ved indbetaling af
den fulde tilslutningsafgift eller ved at et andet medlem medflytter sin tilslutning til adressen.
§ 15
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling hhv. d 4/6 2003. d.24/2 2004. 14/2 2008.
d 1/3 2010. 2/3 2011. 18/3 2014

