VE D TÆG T ER
for
Antenneforeningen Tolveren

1.

Navn, hjemsted og formål

1.1

Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

1.2

Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort for antenneforeninger i Kolding midtby.

1.3

Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagelse af radio- og fjernsynsprogrammer indenfor det i pkt. 1.2 nævnte område, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende offentligretlige
forskrifter for sådanne anlæg.

2.

Medlemmerne

2.1

Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jf. pkt. 1.2., er berettiget til at blive tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod betaling af
tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning 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 af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse
med byggemodning af nye områder bør udgifterne betales af den, der
forestår byggemodningen.

2.2

Enhver, som har betalt tilslutningsafgift til foreningen og er tilsluttet til
foreningens fællesantenneanlæg er forpligtet til at være medlem af foreningen.

2.3

Der opkræves årligt et medlemsbidrag hos enhver, som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg. På generalforsamlingen fastsættes medlemsbidraget for det følgende år. Medlemsbidraget opkræves pr. husstand.

2.4

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen. Udmeldelse af foreningen
kan kun ske ved et kvartalsskifte. Udmeldelse skal meddeles foreningen
skriftligt mindst 1 måned forinden. Ved udmeldelse er medlemmet ikke
berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på
anden vis overdraget som sin.

2.5

Et medlems overtrædelse af nærværende vedtægter eller beslutninger
vedtaget på generalforsamlingen kan medføre eksklusion af det pågældende medlem, såfremt bestyrelsen beslutter dette. Ekskluderes et medlem, skal tilslutningen til anlægget afbrydes straks. En eksklusion skal
godkendes på næstfølgende generalforsamling.

3.

Generalforsamlingen

3.1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

3.2

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest inden udgangen af marts måned.

3.3

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 21 dages varsel.
Indkaldelsen sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne samt via
TV på ASIKs infokanal og på foreningens hjemmeside
(www.tolveren.dk). Indkaldelsen til generalforsamling skal angive
dagsorden samt tid og sted for generalforsamlingen. Sammen med indkaldelsen fremsendes det reviderede regnskab for det forløbne år samt
budget for det kommende år.

3.4

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum
indeholde følgende 9 punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer
for det kommende år til godkendelse
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år
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5.
6.
7.
8.
9.

Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af 1-2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
Eventuelt

3.5

Forslag til behandling under generalforsamlingen skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslaget skal være påført forslagsstillers navn og underskrift. Rettidige
indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal gengives
på foreningens hjemmeside (www.tolveren.dk) før generalforsamlingens afholdelse.

3.6

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling enten af bestyrelsen eller derved, at 2/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom til
bestyrelsen med angivelse af en dagsorden. Indkalder bestyrelsen til
ekstraordinær generalforsamling, skal dette ske med mindst 8 dages varsel, og ekstraordinær generalforsamling efter en begæring herom fra
medlemmernes side skal afholdes senest 14 dage efter, at bestyrelsen
har modtaget begæringen.

3.7

Den til enhver tid lovligt varslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt
stemmeflertal, jf. dog pkt. 11 og 12. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

3.8

Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, er stemmeberettigede.

3.8.1

En husstand tæller én stemme, når denne er tilsluttet og har betalt medlemsbidrag. Tillige tæller hvert lejemål i udlejningsejendomme én
stemme pr. lejemål.

3.8.2

Herudover har udlejeren/ejeren én stemme. Som udlejer/ejer kan en juridisk person som medlem kun afgive én stemme, uanset det antal lejemål, vedkommende råder over i foreningens forsyningsområde.

3.9

Et medlem kan afgive stemme på generalforsamlingen via en person,
som han har givet skriftlig fuldmagt hertil. En fuldmægtig kan kun afgive stemme i henhold til en fuldmagt fra et enkelt medlem. Fuldmagten
skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.
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3.10

Bestyrelsen sørger for, at der føres referat fra generalforsamlingerne.
Referaterne lægges ud på foreningens hjemmeside (www.tolveren.dk).

4.

Bestyrelsen

4.1

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at højst 1 til 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg ved den ordinære generalforsamling, dog kan
kasserer og formand ikke afgå samme år. Alle medlemmer af foreningen
kan opstille til bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer, sekretær og en teknisk ansvarlig, jf. pkt. 9.1.

4.2

Valg til bestyrelsen foregår skriftligt. Der udleveres stemmesedler, hvor
der minimum kan skrives ét navn og maksimum det antal navne, som
svarer til de bestyrelsesposter, der er på valg på den pågældende generalforsamling. Såfremt der på stemmesedlen er flere navne end det antal,
der skal vælges til bestyrelsen, anses stemmesedlen for ugyldig. Valg af
suppleanter til bestyrelsen sker på samme måde som ved valg til bestyrelse, således der minimum kan skrives ét navn og maksimum to navne,
hvis begge suppleanter er på valg. Resultatet af afstemningen offentliggøres kun såfremt dette måtte ønskes af flertallet på generalforsamlingen.

4.3

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved stemmeflerhed, og i tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

4.4

Bestyrelsen træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens
virksomhed, jf. dog pkt. 10.2.

4.5

Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det af
generalforsamlingen fastsatte medlemsbidrag.

5.

Tegning og hæftelse

5.1

Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal
være formanden.
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5.2

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til
enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer
eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

5.3

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, der formidles
via foreningens kabelanlæg.

6.

Regnskab og økonomi

6.1

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

6.2

Kassereren drager omsorg for at medlemsbidrag og tilslutningsafgift
opkræves rettidigt.

6.3

Regnskabets revideres én gang årligt efter regnskabsårets afslutning.

6.4

Kontingent, tilslutningsafgift og øvrige indbetalinger opkræves i øjeblikket af TRE-FOR m.fl., som herefter afregner med foreningen ifølge
opgørelse.

7.

Restancer

7.1

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt enhver ham påhvilende forpligtelse til foreningen, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso
og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde, jf. pkt. 2.5.

7.2

I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken medlemmet
kan indfri forpligtelsen inden sagen overdrages til inkasso. Fristen skal
være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.

7.3

Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der følger af den
manglende indbetaling.

8.

Fraflytning

8.1

Fællesantenneanlægget ejes af foreningen.
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8.2

Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som
medlem i foreningen, såfremt denne ønsker det og betaler det til enhver
tid gældende medlemsbidrag.

8.3

Den nye ejer/lejer overtager ikke det tidligere medlems forpligtelse.

8.4

Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da den følger ejendommen.

9.

Teknisk tilsyn, vedligeholdelse mv.

9.1

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en tilsynsførende, der overfor den øvrige bestyrelse er ansvarlig for, at der føres det fornødne tilsyn
med fællesantenneanlægget samt at dette vedligeholdes på forsvarlig
vis. Den tilsynsførende har desuden til opgave at modtage reklamationer
fra brugerne over anlæggets funktion.

9.2

I tilfælde af det bliver nødvendigt at indhente tilbud fra firmaer på vedligeholdelsen mv., skal den tilsynsførende stå for dette samt sikre sig
den øvrige bestyrelses godkendelse, inden et sådant tilbud antages.

9.3

Det er forbudt for medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf.

9.4

Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele
med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden heraf.

10.

Udvidelser

10.1

Bestyrelsen er bemyndiget til at optage nye husstande, som er beliggende indenfor foreningens forsyningsområde, jf. pkt. 1.2.

10.2

Følgende ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun
bringes til udførelse efter at være vedtaget af generalforsamlingen:
1. Ombygning af anlægget.
2. Udvidelse af anlægget med flere TV kanaler, såfremt udvidelsen
kræver anskaffelse af nyt udstyr, ændring eller ombytning af anlægget eller dele heraf.
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3. Foreningens optagelse i anden antenneforening eller anden form for
afgivelse af kompetence.
10.3

Ved fremsættelse af de i pkt. 10.2. nævnte forslag på generalforsamlingen, er det en betingelse for deres gyldige vedtagelse, at der er redegjort
for forslagene i indkaldelsen til generalforsamling, samt at de optræder
som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

11.

Foreningens ophør

11.1

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller
hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

11.2

Opløsning af foreningen kan kun ske på en lovligt indkaldt generalforsamling, hvor mindst ¾ af foreningens medlemmer stemmer herfor. Såfremt ¾ af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest
30 dage efter afholdelsen af den første generalforsamling. Den nye generalforsamling skal indvarsles skriftligt med mindst 8 dages varsel og i
indkaldelsen til den nye generalforsamling skal redegøres for forslaget
om opløsning. På den nye generalforsamling kan beslutning om opløsning vedtages af ¾ af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte.

12.

Vedtægterne

12.1

Opstår der tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af nærværende vedtægter, afgøres sådanne tvivlsspørgsmål af generalforsamlingen.

12.2

Ændring af nærværende vedtægter kan kun ske på en lovligt indkaldt
generalforsamling, hvor mindst ¾ af de stemmeberettigede fremmødte
stemmer for ændringerne. Forud for generalforsamlingerne, hvor der
skal træffes beslutning om ændring af vedtægterne, skal et udkast til nye
vedtægter fremsendes sammen med indkaldelsen.

12.3

De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne gennem foreningens hjemmeside (www.tolveren.dk).

Således vedtaget på generalforsamling den 31. marts 2009.
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Som dirigent:

Christina Søsted
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