Ansager Antenneforening

LOVE OG VEDTÆGTER
FOR
ANSAGER ANTENNEFORENING

§ 1 – Foreningens navn
Foreningens navn er Ansager Antenneforening

§ 2 – Formål
Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne
medlemmerne med:
a. Danske og udenlandske radio- og tv-kanaler
b. Internet og IP-telefoni
c. Andre ydelser der kan tilbydes over et bredbåndsanlæg

§ 3 – Hjemsted
Foreningens hjemsted er 6823 Ansager

§ 4 – Medlemmerne
Som medlem optages enhver, der er ejer eller lejer af en beboelse indenfor
antenneforeningens område, og som erlægger det enhver tid fastsatte indskud og
kontingent.
Indmeldelsen er bindende ved skriftlig anmodning om medlemskab stilet til
bestyrelsen, og udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til den 1. januar eller 1.
juli ligeledes ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Ønskes signalet afbrudt
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udenfor opsigelsesperioden vil der kun ydes refusion af betalingskanalernes andel
af indbetalt kontingent.
Medlemskabet er knyttet til det matrikelnummer det oprettes på, og kan ikke flyttes.
Ved flytning overtager ny ejer eller automatisk medlemskabet og dermed
rettigheder og forpligtelser.
Afbrydelse af signal kan ske i henhold nærværende love/vedtægter såfremt disse
ikke overholdes, eller hver der forsætligt er udøvet hærværk, lavet uautoriseret
indgreb eller lignende i anlægget, eller på grund af manglende indbetalinger eller
andre indbetalinger fastlagt af generalforsamlingen.
Afbrydelse af signalet betragtes samtidig som en opsigelse af medlemskabet i
Ansager Antenneforening.
Ved afbrydelse af signal, kan dette genåbnes ved betaling af eventuel manglende
kontingent, samt et genåbnings gebyr, som er fast af bestyrelsen.

§ 5 - Bestemmelser vedrørende anlægget
A. Hvert medlem skal halvårligt betale et bidrag til antenneforeningen til
dækning af sådanne udgifter, der medgår til anlæggets drift, såsom
renteudgifter, afdrag på gæld, elforbrug, vedligehold af anlæg,
forsikringspræmier og lignende. Beløbet fastsættes hvert år på
generalforsamlingen.
B. Medlemmerne skal acceptere, at den nødvendige ledningsføring fra
hovedkabel til eget hus eller nabo føres over den pågældendes grundareal.
Der skal ved nedgravning af kabler over medlemmernes grund tages størst
mulig hensyn til medlemmernes ønske om kabelføring, således at der sker
mindst mulig skade.
Medlemmerne er pligtige til at tåle, at hovedkabel og eventuelle forstærkere
og tilslutningsstandere placeres på eller ved abonnentens grund.
Medlemmerne er pligtige til at tåle de foranstaltninger, der er nødvendige for
vedligeholdelse af anlæg og fødelinier.
C. Hvert medlem skal acceptere en på sit matrikelnummer for anlæggets
tekniske funktion nødvendige tinglysning.
D. Kun foreningens installatør må foretage reparationer af anlægget. Dette
gælder også brud på kabler, der løber på eller ved medlemmernes grund
eller hus.
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E. Medlemmerne er pligtige til at holde deres modtagerapparater i en sådan
stand, at defekter ikke kan genere de øvrige til anlægget tilsluttede
medlemmer.
F. Hvis medlemmerne ønsker tilslutning til mere end en modtager, påhviler det
medlemmet selv at betale sådanne eventuelle ekstra udgifter, som det vil
medføre.
G. Såfremt de i nærværende love og vedtægter fastsatte regler og forpligtelser
ikke overholdes, kan foreningens bestyrelse med 8 dages varsel foranledige
antenneanlæggets tilførsel af signaler afbrudt.
H. Bortset fra sådanne udgifter, der alene vedrører medlemmets TV eller den
indvendige installation, henhører alle reparationer af det fælles anlæg under
fællesudgifter, der afholdes af foreningen, over dennes driftsregnskab.
Medlemmerne er dog ansvarlige for beskadigelser, de måtte påføre de
forbindelseskabler, forstærkere og tilslutningsstandere, der findes på egen
grund.
Sådanne beskadigelser skal i øvrigt straks meddeles foreningen.
I. Antenneforeningen fører signalet frem til skel, derfra må medlemmet selv
bekoste fremførelsen samt selv bekoste senere reparationer af ledningen.
§ 6 – Revision og regnskab
Generalforsamlingen vælger revisor til at foretage revisionen af foreningens
regnskab.

§ 7 – Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære
generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes
med 14 dages varsel i de lokale medier. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 dage før
generalforsamlingen.
A. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabets godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og valg af 2 suppleanter
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6. Valg af revisor
7. Eventuelt
B. Ekstraordinær generalforsamling KAN indkaldes af bestyrelsen eller også,
når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt opfordrer bestyrelsen
hertil med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen, der alene kan træffe beslutning om de af dagsordenen
omfattede forslag, kan træffe beslutning ved simpelt flertal blandt de på
generalforsamlingen fremmødte medlemmer undtagen ved spørgsmål om
foreningens opløsning, afhændelser af foreningens ejendom eller ændringer i
dens vedtægter.
C. Til nævnte beslutning kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er
repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med
mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til
stede på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget af 2/3 af de
afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær
generalforsamling, på hvilken forslaget, der på angivne måde er vedtaget af
generalforsamlingen, kan vedtages med 2/3 af de på den ekstraordinære
generalforsamling afgivne stemmer, uden hensyn til det fremmødte
medlemstal.
§ 8 – Administration og bestyrelse
A. Foreningens daglige virksomhed ledes af en bestyrelse på fem medlemmer,
der vælges af og blandt de ejere og lejere, der tegner sig som medlemmer af
foreningen.
B. Bestyrelsen vælges for to år. Første gang afgår de to efter lodtrækning.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger selv iblandt sig formand, kasserer og sekretær.
C. Foreningen er i øvrigt at betragte som et andelsselskab, hvor alle
medlemmer er solidariske i ejerforhold, tilgodehavende og gældsforpligtelser.
Hvis foreningen opløses, deles dens formue eller gæld ligeligt mellem de til
den tid værende medlemmer
D. Ved sin underskrift på disse love og vedtægter har medlemmet underkastet
sig de hermed gældende rettigheder og forpligtelser.
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§ 9 – Regnskabsår
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

§ 10 – Kapitalgrundlag
A. Bestyrelsen optager de til driften nødvendige lån. Lånene må aldrig overstige
2.000 kr. pr medlem.
B. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen, dog må det årlige kontingent
ved stigning ikke overstige 25 % af foregående års kontingent. Bliver
foreningen pålagt ophavsrettighedsafgifter kan de opkræves sammen med
medlemskontingentet eller særskilt opkræves.
C. Alle medlemmer hæfter solidarisk, dog højst med 2.000 kr. pr. medlem.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 21. marts 1974 med
ændringer vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den





6. marts
7. december
10. marts
18. marts

1980
1988
2011
2020

Bent Kristensen - Frank Sørensen - Bent Haahr
Karl Erik Paulsen - Ejvind Knudsen
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