VEDTÆGTER FOR GÅRSLEV ANTENNEFORENING
§1
Foreningens hjemsted er Gårslev. Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne følgende:
1) Modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler.
2) Udbyde kapacitet til brug for datatransmission.
3) Udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig gøre over anlægget.
Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved overdragelse til trediemand.
Foreningen ønsker at dække lokalområdet med ovenstående.
§2
Som medlem kan enhver optages indenfor det til enhver tid værende forsyningsområde.
Indtrædende medlemmer betaler tilslutningsafgift efter gældende bestemmelser herom. Hver
tilslutningsafgift gælder for tilslutning af én husstand.
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.
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er
udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiviteter eller fra den
programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningen.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.
Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. De af medlemmerne indbetalte
driftsbidrag indsættes i et pengeinstitut.
§3
Ethvert medlem binder sig, til at betale sin antenneandel i form af et tilslutningsbidrag, når
tilslutning finder sted.
Tilslutningsbidraget fastsættes af foreningens bestyrelse.
Tilslutningsbidraget betales kontant.
§4
Med det formål, at dække udgifterne til foreningens drift opkræves hos medlemmerne et årligt
driftsbidrag, som fastsættes 1 gang årligt af bestyrelsen. Driftsbidraget betales forskudsvis.
Overskrides betalingsfristen tillægges et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen og der udsendes rykker.
Er bidraget ikke betalt 1 måned efter tidsfristens udløb, medfører det afbrydelse af forbindelsen til
anlægget. Udgift til genåbning betales af medlemmet.
§5
Foreningen afholder samtlige udgifter til foreningens drift.
Bestemmelse om anvendelse af overskud kan kun træffes ved generalforsamlingsbeslutning.
I tilfælde af foreningens ophævelse fordeles evt. formue – efter dækning af samtlige foreningens
forpligtelser – ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer. Udmeldelse af
foreningen beretter ingensinde til udbetaling af noget beløb.

§6
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den
består af 5 medlemmer og 1 suppleant. Funktionstiden er 2 år, idet 2 bestyrelsesmedlemmer samt
suppleant afgår ulige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen kan udnævne medlemmer, der har ydet en særlig indsats for foreningen til
æresmedlemmer. Æresmedlemmer er fritaget for at betale driftsbidrag.
På generalforsamlingen vælges hvert år 1 af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant.
§7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling skal ske
ved annonce med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det, eller ¼ af foreningens
medlemmer skriftligt kræver det, med angivelse af grund derfor. For ekstraordinær
generalforsamling gælder de samme regler for indkaldelse m.v. som for de ordinære.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset mødte antal medlemmer.
Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5. Valg af revisor og revisorsupplant
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet, sendes til formanden, hvem de må være ihænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.
§8
Til ændring af vedtægterne – herunder foreningens opløsning – kræves, at mindst halvdelen af
medlemmerne er mødt, og at mindst 2/3 af de mødte stemmer derfor.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig til vedtægtsændring, og mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer derfor, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig –
uanset de mødte antal medlemmer, dog skal mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemme for.
§9
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet skal være afsluttet og
behandlet af revisorene inden udgangen af marts måned.
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