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Love og vedtægter for Gørlev Antenneforening 

 

§ 1 

 

Foreningens navn er: Gørlev Antenneforening. 

§ 2 

Foreningens interesseområde er: Gørlev by og nærliggende områder. 

§ 3 

Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 

1. Internet og IP – telefoni samt mobil telefoni 

2. Danske og udenlandske radio og TV – kanaler. 

3. Andre ydelser som er samhørig med et bredbåndsnet. 

4. Luft båret internet til nærliggende områder og evt. TV. 

Foreningen kan indgå aftaler med en eller flere leverandører om levering af ovennævnte ydelser for en 

periode af maksimalt 3 år. 

§ 4 

Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og som er tilsluttet foreningens 

fællesantenneanlæg, er automatisk medlem af foreningen. Enhver, som bor i foreningens 

forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale 

gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning 

af anlægget. Dette vil også være gældende med luft båret signal til nærliggende områder. Ved tilslutning i 

forbindelse med byggemodning af nye områder skal udgiften til udbygningen af anlægget som udgangs 

punkt betales af den som forestår byggemodning. Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter 

eller beslutning, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan ekskluderes af foreningen. Såfremt et 

medlem ekskluderes, skal medlemmet afbryde sin tilslutning til anlægget. En eksklusion skal godkendes af 

den nærmest følgende generalforsamling.  

§ 5 

For udlejningsejendomme, der er tilsluttet på ejerens foranledning, opkræves tilslutningsbidrag og 

kontingent som hovedregel gennem ejeren. Bestyrelsen kan give tilladelse til at opkrævning sker direkte til 

lejer. Det påhviler ejeren, at meddele bestyrelsen brugernes navne og adresser. Ønsker ejeren af 

ejendommen ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændigt blive tilsluttet 

fællesantenneanlægget. Lejer skal sikre sig ejers tilladelse til etablering af tilslutning.  
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§ 6 

Medlemmerne er pligtige til at tåle, at en tilslutningsstander placeres på privat grund uden betaling fra 

foreningens side. Placering på privat grund skal tinglyses, uden udgift for grundejeren. Eventuelle 

beskadigelser skal straks meddeles bestyrelsen.  

§ 7 

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med skriftligt varsel i henhold til gældende takstblad. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse. Medlemmet hæfter for betaling frem til endelig 

udmelding effektueres. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af 

foreningens formue samt evt. tilbagebetaling af kontingent. I øvrigt henvises til enhver tid gældende 

takstblad.  

§ 8 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

§ 9 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om årligt, senest i marts måned, og den indvarsles ved 

meddelelse i den lokale presse senest 14 dage før. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal 

mindst indeholde følgende punkter: Se dog § 24 

 

§ 9 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i november måned, og den indvarsles ved 

meddelelse i den lokale presse senest 14 dage før. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal 

mindst indeholde følgende punkter: Se dog § 24 

 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 

3. Aflæggelse af regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent, for det kommende år. 

5. Indkommende forslag – herunder programændringer. 

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 

8. Eventuelt. 
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Forslag til behandling under generalforsamlingens pkt. 5 skal med navns underskrift, tilstilles et 

bestyrelsesmedlem senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.   

§10  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en 

til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 procent af medlemmerne 

senest 3 uger efter en sådan begæring er modtaget. 

 

 

§11 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt 

indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med en gyldig kvittering for betalt 

medlemskab 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. Bestyrelsen søger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. Et medlem kan ved 

skriftlig fuldmagt afgive stemme for et, og kun et andet medlem. 

Medlemmer som anvender TV – delen har indflydelse på dennes sammensætning. 

Medlemmer som anvender internet – delen har indflydelse på dennes sammensætning. 

Medlemmer som anvender luftbåren – signal har indflydelse på dennes sammensætning. 

 

§ 12  

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, på den ordinære 

generalforsamling. Der vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Bestyrelsen konstituerer 

sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen træffer de beslutninger der er 

nødvendige for foreningens virksomhed. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgifterne. Den til enhver tid 

værende bestyrelse er ansvarlig for, at den offentlige myndighed er underrettet om hvem der til enhver tid 

er formand for foreningen. Der kan ydes honorar og eller telefon godtgørelse til hele eller dele af 

bestyrelsen. 

§ 13 

Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning ved underskift af to 

bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan meddeles 

enkeltperson prokura. 

§ 14 
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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. 

 

 

§ 15 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes 

medlemskontingentet samt programbetalingen for de forskellige pakker for den kommende 1 – års 

periode.  Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemskontingentet. Revision finder sted en gang 

årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det. 

§ 15 

Foreningens regnskabsår er perioden 1. oktober til 30. september. På hvert års ordinære generalforsamling 

fastsættes medlemskontingentet samt programbetalingen for de forskellige pakker for det kommende år 

periode.  Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemskontingentet. Revision finder sted en gang 

årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det. 

 

§ 16  

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en af medlemmets påhvilende forpligtigelser til 

foreningens kasse, kan bestyrelsen overdrage sagen til retslig inkasso og lade medlemmets tilslutning til 

anlægget afbryde.  Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende 

indbetaling - også udgifter til inkasso. 

§ 17 

Fællesantenneanlægget ejers af foreningen. 

§ 18 

Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye beboer/ejer indtræde som medlem af foreningen, såfremt 

vedkommende ønsker det og indbetaler det til enhver tid gældende medlemskontingent. Den nye 

beboer/ejer overtager ikke det tidligere medlems forpligtigelser. Den nye beboer/ejer betaler evt. 

åbningsgebyr i henhold til foreningens takstblad (Se foreningens hjemmeside). En tilslutning tilhører på 

linie med El, gas, vand og kloak tilslutninger ejendommen, og kan ikke sælges eller medflyttes til anden 

ejendom. 

§ 19 

Bestyrelsen søger for, at anlægget holdes ved lige og at det forsikres i det omfang bestyrelsen finder 

nødvendigt. 

§ 20 
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Det er forbudt medlemmerne selv at foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf. I 

tilfælde af misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens love kan bestyrelsen straks afbryde 

forbindelsen. 

§ 21 

Foreningen har via bestyrelsen til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes 

installationer. Dette med henblik på at sikre en korrekt installation iht. Gældende lovgivning, foreningens 

vedtægter samt at de til foreningen meddelte oplysninger er i overensstemmelse med e faktiske forhold.    

§ 22 

Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være 

nødvendige for den enkelte husstand. Med henblik på reparation har reparatøren til enhver tid mod 

legitimation adgang til installationer. 

§ 23 

Bestyrelsen kan vælge en tilsynsførende, der skal føre tilsyn med installationerne. Bestyrelsen kan vælge at 

ansætte en person eller virksomhed til regnskabsføring. 

§ 24 

Følgende ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være 

vedtaget på en generalforsamling. 

1. Ombygning af anlægget 

2. Udvidelse af anlægget med flere programmer, hvis udvidelsen kræver en væsentlig ændring af 

anlægget. 

3. Udvidelse af anlægget med nye medlemmer, såfremt udvidelsen kræver en væsentlig ændring af 

anlægget.  

4. Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden 

antenneforeningen. 

5. Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden 

antenneforening. 

Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til større 

mindretalsinteresser. Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for ændringsforslag, 

der skal optræde som et selvstændigt punkt på dagsordenen. 

§ 25 

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes at foreningen skal 

indgå i en anden forening. Beslutning om ophør af foreningen kræver 2/3 af foreningens medlemmer 

stemmer herfor på en lovlig indvarslet generalforsamling. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, 

kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage efter. Der skal i 

indkaldelsen redegøres for forslaget. På den ny generalforsamling kan foreningsophøret vedtages med 2/3 
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af de fremmødte stemmer. Disse bestemmelser gælder også ved vedtægtsændringer. Ændringer i 

vedtægter har virkning fra den generalforsamling hvorpå de vedtages. 

§ 26 

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. Et eksemplar af 

de til enhver tid gældende vedtægter kan fås ved henvendelse til bestyrelsen og kan ses på foreningens 

hjemmeside. 

Således vedtaget på generalforsamling d.6. marts 2017.  

Således vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling d. 18. oktober 2018.  

 


