VEDTÆGTER
Revideret og vedtaget 15. marts 2018
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VEDTÆGTER FOR
STØVRING ANTENNEFORENING
Navn, hjemsted og formål.
§1
Foreningens navn er STØVRING ANTENNEFORENING.
§2
Foreningens interesseområde er Støvring by.
§3
Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagning og
distribuering af TV og Bredbåndsydelser i det under § 2 nævnte område i
overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige
myndigheder for sådanne anlæg.
Medlemmerne.
§4
Betalt medlemskontingent bekræfter medlemskab og accept af foreningens vilkår og
vedtægter, som er tilgængelige på foreningens hjemmeside og/eller kan
udleveres/fremsendes af bestyrelsen.
Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet
foreningens fællesantenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift under
forudsætning af, at forsyningen umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.
I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle
udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen, bør betales af
de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder,
der følger med udvidelsen. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller
beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af
foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal medlemmets tilslutning til anlægget
afbrydes.
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§5
For ejerlejligheder, andelsboliger samt udlejningsboliger, kan tilslutningsbidrag og
kontingent opkræves individuelt eller samlet gennem en repræsentant for den
pågældende forening.
§6
Medlemmerne er pligtige til at tåle at en tilslutningsstander placeres ved deres grund.
Eventuel flytning af standere begæret af en grundejer vil være for dennes egen regning.
Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, de måtte påføre
forbindelseskabler og forstærkere, der findes på deres egen grund.
Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til foreningens installatør.
§7
Ethvert medlem kan melde sig ud af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel.
Generalforsamling.
§8
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§9
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og
indvarsles senest 14 dage før, ved meddelelse i lokalt dagblad eller ugeavis. Supplerende
kan indvarsling ske via foreningens hjemmeside.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om bestyrelsens arbejde i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Eventuelle forslag.
5. Fastsættelse af kontingent og tilslutningsafgift.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
9. Eventuelt.
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Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift tilstilles
foreningens formand og være indkommet senest den 10. februar. Indkaldelse af forslag
sker ved meddelelse i lokalt dagblad, ugeavis eller ved brev til medlemmerne senest 14
dage før.
§ 9A
Bestyrelsen har til opgave at indgå aftale med leverandør af TV og Bredbåndsydelser.
Skift af leverandør skal dog godkendes af Generalforsamlingen med almindelig flertal
blandt de fremmødte. Forslag om dette skal fremgå af indvarsling.
§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med et varsel (jf.§9) eller
efter skriftlig begæring fra 2/3 af medlemmerne ved angiven dagsorden.
Generalforsamlingen skal afholdes senest 21 dage efter, en sådan begæring er modtaget
af bestyrelsen.
§ 11
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med
undtagelse af de i §24 og §25 nævnte forhold. Den til enhver tid lovligt indvarslede
generalforsamling er beslutningsdygtig. Medlemmer i restance er ikke
stemmeberettigede.
Hvert medlem har èn stemme (jvf. §4, 1. afsnit).
En forening, hvis medlemmer betaler reduceret kontingent, og som selv står for
vedligeholdelsen af eget fordelingsnet, betragtes som èt medlem og har således kun èn
stemme.
Et medlem kan, ved skriftlig fuldmagt, afgive stemme for èt - og kun èt andet medlem.
Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.
Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes referat fra generalforsamlingen.
Ledelse, tegning og hæftelse.
§ 12
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen,
således at 3 hhv. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg ved den ordinære
generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand,
kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de
beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
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Bestyrelsen kan optage lån på max. kr. 1.0 mill. Optagelse af lån herudover skal
godkendes på en generalforsamling.
Den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for, at Telestyrelsen er underrettet om,
hvem der er formand for foreningen.
§ 13
Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved
underskrift af formand og kasserer. Der kan meddeles øvrige bestyrelsesmedlemmer
prokura.
§ 14
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler alle foreningens medlemmer en maksimal hæftelse på kr.
450.
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab
er udelukket, uanset om kravet hidhører fra skade på medlemmernes aktiver eller den
program- og datavirksomhed, der formidles via foreningens kabelanlæg.
Regnskab og økonomi.
§ 15
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemsbidrag og tilslutningsafgift af
generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige den fastsatte
tilslutningsafgift.
Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidraget. Hvis kassebeholdningen
overstiger kr. 500,- skal det overskydende beløb indsættes i et pengeinstitut.
Revision finder sted èn gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
Uanmeldt revision kan finde sted hvis revisoren ønsker det.
Restancer.
§ 16
Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til
foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets
tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der
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er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.
Bestyrelsen fastsætter tariffer herfor.
§ 17
Fællesantenneanlægget ejes af foreningen.
Ejerskifte.
§ 18
Ved ejerskifte kan den nye ejer indtræde som medlem af foreningen, såfremt han i øvrigt
opfylder betingelserne for medlemsskab, jvf. § 4 og 5. Den nye ejer indbetaler det til
enhver tid gældende medlemsbidrag. Han kan dog kun overtage medlemsskabet, såfremt
han betaler de på overtagelsestidspunktet værende restancer. Som restance anses også et
eventuelt skyldigt beløb i henhold til § 16. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at
afbryde tilslutningen til anlægget.
Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen.
Det påhviler gammel og ny ejer selv at træffe aftale om udfærdigelse af
refusionsopgørelse.
Vedligeholdelse og kontrol.
§ 19
Bestyrelsen sørger for at anlægget holdes ved lige og at det forsikres i det omfang,
bestyrelsen finder nødvendigt.
Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter med
bilag.
§ 20
Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb i anlægget. I
tilfælde af vanrøgt, misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens love og
vedtægter, kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.
§ 21
Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes
installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af at
installationerne svarer til foreningens standarder.
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§ 22
Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for de kabler og installationer, der
måtte være nødvendige for den enkelte husstand/ejendom.
Støvring Antenneforening og dennes montører skal have adgang til at foretage
reparationer, ændringer og målinger på anlægget.
§ 23
Følgende ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse
efter at være vedtaget på en generalforsamling:
1. Større ombygning og renovering af anlægget, hvis det medfører væsentlig stigning i
kontingent.
2. Udvidelse af anlægget med henblik på flere medlemmer, hvis udvidelsen ikke på kort
sigt er rentabel.
Vedtægtsændringer.
§ 24
Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de
repræsenterede stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres
fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Foreningsophør.
§ 25
Foreningens virksomhed ophører såfremt anlægget nedlægges, sælges eller hvis det
besluttes at foreningen skal indgå i en anden antenneforening.
Ophør, (jvf. afsnit 1), kræver at mindst 2/3 af foreningens medlemmer på en
generalforsamling stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan
bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 5 uger efter. Der
skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan forslaget
vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.
Evt. frigjorte midler ved foreningens ophør eller sammenlægning med anden forening
fordeles ligeligt mellem foreningens medlemmer.
Fortolkning.
§ 26
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Tvivlsspørgsmål, der ikke kan afgøres på generalforsamlingen, vedrørende forståelsen af
disse vedtægter, overgives til en uvildig juridisk instans.

Således vedtaget på generalforsamlingen 15. Marts 2018.
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