§1
Foreningens navn er: Nr. Broby Antenneforening.
Foreningens hjemsted er: Nr. Broby i Faaborg-Midtfyn Kommune.

§2
Antenneforeningens formål er at tilvejebringe fællesantenneanlæg for området og at
forestå driften heraf. Derudover kan anlægget bruges til at distribuere Internet og IPtelefoni. Endvidere må antenneforeningen drive en INFO-Kanal. Endelig er der mulighed
for at udleje masten til montering af en radio- eller TV-sender.

§3
Som medlem kan optages enhver ejer af en ejerbolig, indehaver af andele i
andelsboligforeninger og lejere inden for foreningens forsyningsområde. Indtrædende
medlemmer betaler en af bestyrelsen fastsat tilslutningsafgift, der gælder for den
tilsluttede ejendom. Udover tilslutningsafgiften betaler medlemmet for etablering af den
nødvendige forbindelse mellem fællesantenneanlægget og den tilsluttede ejendom.

§4
For hver licensforpligtet husstand i de tilsluttede ejendomme betales et af
generalforsamlingen fastsat årligt kontingent til dækning af foreningens driftsudgifter og
til henlæggelser til senere forbedringer af anlægget. Derudover skal der betales COPYDAN, KODA og programafgifter. For nytilsluttede ejendomme betales der ikke
kontingent og afgifter ved tilslutning i andet halvår. Ved forsinket betaling betales der et
gebyr, som er fastsat af generalforsamlingen. Udebliver betalingen i mere end 1 måned
efter at påkrav er fremsat, er bestyrelsen berettiget til uden yderligere varsel at afbryde
forbindelsen til anlægget. Udgifterne til afbrydelse og genetablering af signalforsyningen
betales af medlemmet, og genetablering kan først ske, når al gæld til Nr. Broby
Antenneforening er betalt.

§5
Foreningen afholder alle udgifter til anlæggets drift og vedligeholdelse til og med stander i
skel. Det enkelte medlem deltager i antenneforeningen i forhold til den af ham indbetalte
tilslutningsafgift og hæfter således kun med den indbetalte kapital. Foreningens midler
anbringes i pengeinstitut. Til at hæve på kontoen kræves der en underskrift fra enten
formand eller kasserer. Bestyrelsen disponerer over foreningens midler til vedligeholdelse
af anlægget, forbedringer og udbygning af anlægget og til nødvendigt indkøb af
kontorhold og lignende. Bestemmelse om anden anvendelse kan kun træffes ved
generalforsamlingsbeslutning. I tilfælde af foreningens ophævelse fordeles et eventuelt
overskud efter dækning af foreningens samtlige forpligtelser ligeligt mellem de på
ophørstidspunktet værende medlemmer. Ved udmeldelse af foreningen har man ikke krav
på tilbagebetaling af noget beløb.

§6
Antenneforeningen må ikke påtage sig andre opgaver end de i vedtægterne anførte, og kan
ikke sammensluttes med andre foreninger eller underlægges disses myndighed, ligesom
den til enhver tid skal være uafhængig til alle sider.

§7
Foreningen administreres af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges af og blandt
medlemmerne. Udvalget af programmer og fordelingen på de forskellige pakker vælges af
bestyrelsen. Hvis man har valgt at afholde en afstemning blandt medlemmerne, skal man
dog altid respektere afstemningsresultatet. Hvis der er indkommet forslag om programmer
til generalforsamlingen, kan de komme med på næste afstemning blandt medlemmerne.
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Ulige år vælges der 3 medlemmer, lige år
vælges der 2 medlemmer. Genvalg kan ske. Valgperioden for suppleanter, revisorer og
revisorsuppleant er 1 år. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen i løbet af en
valgperiode, indtræder suppleanten i bestyrelsen og følger valgperioden for det medlem,
som er trådt ud. Bestyrelsen vælger selv, hvem der skal være formand, næstformand,
sekretær, kasserer og ansvarlig for teknikken. Sekretæren fører protokol og laver referat
over samtlige møder og beslutninger. Hvis ingen af bestyrelsens medlemmer ønsker at
varetage hvervet som kasserer, kan bestyrelsen vælge et af foreningens øvrige medlemmer
til at føre regnskabet. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året. Valg af bestyrelse
sker på den årlige generalforsamling, som skal afholdes inden udgangen af hvert års marts
måned. Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i en lokal
ugeavis. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent og gebyrer
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller 10 % af
foreningens medlemmer kræver det skriftligt. For ekstraordinære generalforsamlinger
gælder samme regler for indkaldelse med videre som for ordinære generalforsamlinger.

§8
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel majoritet. Hver tilsluttet
husstand har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Til beslutning om
vedtægtsændringer eller foreningens ophævelse kræves dog, at mindst 60 % af de
fremmødte stemmer for. Hvis et forslag om vedtægtsændringer eller foreningens
ophævelse vedtages på den ordinære generalforsamling, indkalder bestyrelsen inden en
måned til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det igen kræves, at mindst 60 % af de
fremmødte stemmer for forslagene, for at de kan vedtages.
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§9
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Årsregnskabet skal være afsluttet og behandlet
af revisorerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

§ 10
Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres. Desuden
kan foreningen ophøre, såfremt det vedtages på en ordinær generalforsamling med
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 11
Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne enkelte medlemmer,
der har ydet en særlig indsats for foreningen, til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er
kontingentfri og fritages for at betale afgift for betalingskanaler og andre afgifter, som
almindelige medlemmer betaler. Alene generalforsamlingen kan ophæve et
æresmedlemsskab.

§ 12
Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2007 og
igen vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 24. april 2007.

Vedtægter

