
 

     
 
 
 
 

 
 

         
 

     
 
 

Vedtægter  
 
 

 
 
 
 



 
§ 1 Laugets navn er Vonge Antennelaug. Dets hjemsted er 7173 Vonge. 
 
§2 Antennelaugets formål er at eje og drive et fællesantenneanlæg med henblik på 

forsyning af ejendomme i Vonge og omegn med tv – og radiosignal samt al anden 
datatransmission af tidssvarende kvalitet.  

 
§3 Som medlem kan optages enhver husejer eller lejer, indenfor det til enhver tid 

værende forsyningsområde. 
 Indtrædende medlemmer betaler indskud efter laugets til enhver gældende 

bestemmelser herom. 
 Ethvert medlem drager selv omsorg for, og afholder selv samtlige udgifter med 

tilslutning til anlægget. 
 Lauget har ret til at anbringe fordelerskabe ved hver parcelhusgrund ved skel, og at 

foretage fornøden opgravning på medlemmernes grunde uden erstatning eller ved 
sammenbyggede ejendomme, at lade gennemføringer foretage. Retablering foretages 
af Lauget. 

 Medlemmernes installationer i og på egen ejendom må ikke forstyrre 
forsyningsanlæggets transmission.  

 Overtrædelse heraf betragtes som misligholdelse, således at forbindelse med anlægget 
kan afbrydes efter reglerne i § 4. 

 
§4 Ethvert medlem binder sig ved sin underskrift på tilslutningskontrakt med Vonge 

Antennelaug, 7173 Vonge, til betaling af sin antenneandel. 
 Herudover opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag, til dækning  af drifts – og 

vedligeholdelsesomkostningerne ved anlægget, jfr. § 6. 
 Såfremt den kvartalsfremsendte opkrævning, ikke betales indenfor den af bestyrelsen 

fastsatte frist, kan bestyrelsen efter udsendelse af rykker 2, afbryde forbindelsen til 
anlægget og overgive restance til inkasso. 

 
§5 Ved afhændelse af en tilsluttet ejendom eller afståelse af et tilsluttet lejemål, forpligter 

medlemmet sig til at betale evt. restance, medmindre han har skaffet købers respektive 
den nye lejers bindende samtykke om, at denne overtager resterende forpligtelser. 

 
§ 6 Lauget afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets drift og 

vedligeholdelse. 
 Bestyrelsen er bemyndiget til på laugets vegne at optage nødvendige lån og forpligter 

ved sin underskrift laugets ansvar herfor. 
 
§7 De hos medlemmerne opkrævede beløb indsættes på en dertil oprettet konto i 

pengeinstitut. 
 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Overskud ved anlægget må 

alene anvendes til vedligeholdelse af anlægget m.v. 
 Bestemmelse om anden anvendelse kan kun træffes ved en 

generalforsamlingsbeslutning. 
 I tilfælde af laugets ophør, deles et evt. overskud efter dækning af laugets 

forpligtelser, ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer. 
 



§8 Udmeldelse af Vonge Antennelaug kan, når tilslutningsafgift og andre pålignede 
afgifter er betalt, ske med 2 måneders skriftligt varsel til udgangen af februar, maj, 
august eller november måned.  
Udmeldelse medfører ikke krav på tilbagebetaling af noget beløb. 

 
§9 Antennelauget må ikke påtage sig andre opgaver end de i vedtægterne anførte og kan 

ikke sammensluttes med andre foreninger eller underlægges disses myndighed.  
 
§10 Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. 
 Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.  
 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i den lokal ugeavis 

med mindst 4 ugers varsel. 
 Der indkaldes ligeledes via laugets hjemmeside. 
 Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om frist for indgivelse af forslag som ønskes 

behandlet. Indkaldelsen skal ligeledes oplyse at dagsorden er iflg. vedtægter. 
 På den ordinære generalforsamling skal blandt medlemmerne vælges en bestyrelse på 

mindst 3, og højst 5 medlemmer, der leder og administrerer lauget. 
 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, og kan genvælges. 
 Ved bestyrelse på 5 medlemmer, er formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 

lige år, kasserer og sekretær i ulige år. 
 Ved bestyrelse på 3 medlemmer er formand på valg i lige år, kasserer og sekretær i 

ulige år. 
 På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter og 2 revisorer, for 

et år ad gangen. 
 Dagsorden: 
§ 10.1 Velkomst og valg af dirigent 
§ 10.2 Bestyrelsens beretning 
§ 10.3 Årets regnskab 
§ 10.4 Indkomne forslag 
§ 10.5 Valg af formand for 2 år (i lige år) 
§ 10.5.1 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (i lige år) 
§ 10.6 Valg af kasserer for 2 år (i ulige år) 
§ 10.6.1 Valg af sekretær for 2 år (i ulige år) 
§ 10.7 Valg af 1. suppleant for 1 år 
§ 10.7.1 Valg af 2. suppleant for 1 år 
§ 10.8 Valg af 2 revisorer for 1 år 
§ 10.9 Eventuelt 
 
 De på generalforsamlingen behandlede anliggender, afgøres ved simpel 

stemmeflerhed jf. dog § 12.. 
 
§11 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, 

eller det forlanges af en 1/5 af laugets medlemmer. 
 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regel, som den ordinære 

generalforsamling. 
 
§12 Enhver tilslutning har en stemme på generalforsamlingen. 



 Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne, og bestemmelse om laugets opløsning 
kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt på generalforsamlingen, og 
2/3 af de mødte stemmer for vedtagelsen. 

 Hvis ikke halvdelen af medlemmerne er mødt, kan der indkaldes til ny 
generalforsamling med sædvanligt varsel og samme dagsorden, og denne er da 
beslutningsdygtig, ved simpelt flertal, uanset de fremmødtes antal. 

 
§13 Laugets regnskabsår er kalenderåret. 
 
§14 Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke længere kan realiseres. 
 Derudover kan lauget opløses under iagttagelse af bestemmelsen i § 12. 
 
 
 
 
 
Bemærkninger: 
Disse vedtægter er vedtaget og godkendt på ordinær / ekstraordinær generalforsamling  
d. 10. marts 2016 
 
 
Generalforsamling 2014: 
Der indføres mulighed for udmeldelse 4 gange årligt. Der indføres 4 betalingsterminer samt 
mulighed for pakkeskifte 4 gange årligt. 
Der indføres mulighed for TV med bland selv fra 01.07.2014    


