§1
Foreningens navn er:
Skodborg Antennelaug.
Foreningens hjemsted og adresse er formandens.

§2
Foreningens interesseområde er:
Skodborg

§3
1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:
a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler
b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission
c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg
2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i
nettet til tredjemand.
3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger,
som har til formål at fremme foreningens interesser.
4. Foreningen ønsker at dække Skodborg lokal-område med sit bredbåndskabelanlæg.

§4
Enhver som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg skal være medlem af foreningen. Enhver som bor i
foreningens forsyningsområde jf. § 2. kan forlange sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, mod at
betale gældende tilslutningsafgift. Såfremt et kommende medlem ønsker sig tilsluttet fællesantenneanlægget,
hvor antennelauget endnu ikke har nedlagt hovedledning, vil tilslutningsafgiften svare til de til enhver tid
reelle udgifter ved tilslutningen.
Tilslutningsafgiften vil være den til enhver tid på generalforsamlingen vedtaget afgift. Afgiften betales for hver
påbegyndt 4 lejligheder.
Såfremt tilslutningsafgiften ikke kan dække de reelle udgifter til tilslutningen vil afgiften mindst udgøre denne
udgift. Såfremt specielle forhold gør sig gældende, har bestyrelsen mulighed for at dispensere fra denne
regel. Det er en forudsætning at bestyrelsen er 100 % enige om at der dispenseres.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af en
generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal
medlemmet afbryde sin tilslutning til anlægget. Såfremt medlemmet ikke inden 14 dage efter eksklusionen har
afbrudt sin tilslutning til anlægget kan foreningen for medlemmets regning foretage en sådan afbrydelse.
En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

A.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt senest i marts måned og indvarsles af bestyrelsen i
dagspressen
Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf.
4. Eventuelle forslag.
5. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
8. Eventuelt.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal skriftligt tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 10
dage før generalforsamlingen finder sted.

B.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 1/4 medlemmer kræver
det skriftligt. Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt, har bestyrelsen at foranledige denne
indkaldt snarest muligt og senest 3 uger efter modtagelsen af begæringen herom, med den i begæringen
angivne dagsorden. For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med hensyn til indkaldelse
som for ordinære generalforsamlinger.

§6
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt
indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for
betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et
medlem og har således stemmeret.
I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker at udnytte
sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en ejendom, der er tilsluttet
anlægges.
Herudover har udlejeren en stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive en stemme,
uanset det antal lejemål, han råder over i foreningens forsyningsområde.
Bestyrelsen sørger for at der føres protokol over generalforsamlingen.
Eet medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for eet andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til
dirigenten straks efter dennes valg.

§7
1. Foreningen ledes af bestyrelsen bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at kun
halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og tilsynsførende.
3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens virksomheder.
4. Bestyrelsen sammensætter programfladen, under behørig hensyntagen til et varieret programudbud.
Bestyrelsen kan foretage vejledende afstemninger af programmer.
5. Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne ud over det fastsatte medlemsbidrag.

§8
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemsbidraget og tilslutningsafgiften for de kommende
år af generalforsamlingen. Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidraget.
Revisionen finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning.
Det reviderede regnskab kan rekvireres hos kassereren 14 dage før den ordinære generalforsamling.
Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det, dog skal et sådant kasseeftersyn foretages
mindst én gang årligt.

§9
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 for medlemmets
egen regning. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af manglende indbetaling
herunder eventuelt oplukningsgebyr/nyt indskud.

§ 10
1. Fællesanlægget ejes af foreningen.
2. Det er den tilflyttendes eget ansvar at meddele skiftet.
3. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen da den følger ejendommen.

4. Ethvert medlem kan foretage pakkeskifte, eller udmelde sig af foreningen, med et varsel på løbende måned
+30 dage. Meddelelse om udmeldelse skal ske skriftligt. Pakkeskifte foretages via selvbetjeningslogin.
5. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt, eller på
anden vis overdraget som sin.

§ 11
1. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden
eller næstformanden.
2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue.
4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
5. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer, som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset
om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver, eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet,
der formidles via foreningens bredbåndsanlæg.

§ 12
Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer vælge et medlem, der skal forestå vedligeholdelsen og føre teknisk
tilsyn med fællesantenneanlægget. Den tilsynsførende er over for den øvrige bestyrelse ansvarlig for, at
fællesantenneanlægges vedligeholdes på forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol på anlægget.
Den tilsynsførende modtager reklamationer fra brugerne over anlæggets funktion. Den tilsynsførende
indhenter tilbud fra firmaer for vedligeholdelse m.m. Tilbuddet, der antages, skal være godkendt af den øvrige
bestyrelse. Den tilsynsførende fører kontrol med, at vedligeholdelsen sker som aftalt. Efter beslutning af
generalforsamlingen kan der ydes honorar til den tilsynsførende.
Der kan ydes honorar eller godtgørelse til valgte personer i foreningens tjeneste.

§ 13
Følgende ændringer og udvidelse af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være
vedtaget på en generalforsamling:

1. Ombygning af anlægget.
2. Udvidelse af anlægget med flere Tv-kanaler (programmer), hvis udvidelsen kræver en væsentlig ændring af
anlægget.
3. Udvidelse af anlægget med abonnenter ud over et tidligere godkendt omfang.
4. Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende en anden ejer eller anden antenneforening.
5. Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden
antenneforening.
Der skal i indkaldelsen til generalforsamling være redegjort for forslaget, der skal optræde som et
selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 14
Tilslutningsafgift og andre afgifter ud over det normale medlemsbidrag skal ligesom medlemsbidraget
indbetales på foreningens konto. Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige
målerrapport med bilag til levering.

§ 15
Foreningens virksomhed ophører såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal
indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovlig indvarslet generalforsamling,
hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af medlemmerne
skal ophævelsen af foreningen vedtages af 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald
senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med 8 dages
varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede
vedtager, at foreningen skal ophøre, gælder dette uanset antallet af fremmødte.
På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likviditationsudvalg på 3 medlemmer, der
skal forestå laugets afvikling.
Eventuelt overskud, efter at alle laugets forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på
ophørstidspunktet værende medlemmer.

§ 16
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

§ 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 til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens
medlemmer.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 19/03 2017

