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MORUD ANTENNEFORENING
TV Radio Bredbånd Telefoni

MORUD
KABELNET

§ 01
Navn og hjemsted
Foreningens navn er Morud Antenneforening.
Foreningens hjemsted er Morud, Nordfynskommune.
§ 02
Foreningens formål
Foreningens formål er at oprette (etablere), eje og drive antenneanlæg i Morud for modtagelse og formidling af radio- og tv-signaler samt Internet og netværksforbindelser, og
tilsvarende signaler, herunder når det bliver muligt, andre former for kommunikationsforbindelser.
Formidlingen af alle signalformer foregår så vidt muligt i antenneforeningens net i nuværende og kommende kabelområder.
Uden for kabelområderne kan signalformidling ske trådløst.
Formidling af signaler under enhver form kan ske til såvel foreningens medlemmer, som til andre på aftalte eller forud fastsatte vilkår, herunder udlejning af kapacitet til andre.
§ 03
Medlemsforhold
Som medlem kan optages enhver beboer eller bolig inden for foreningens kabelområde, som erlægger det, til enhver tid fastsatte tilslutningsafgift, kontingent og øvrige årlige bidrag.
Intet medlem hæfter for foreningens gæld eller ejer nogen del af foreningens formue.
§ 04
En boligs tilslutning til antenneanlægget medfører automatisk medlemskab af foreningen.
Såfremt lejer etablerer tilslutning til fællesantenne i lejlighed/lejet ejendom, sker dette på samme betingelser som for ejer. Det er lejerens pligt, at få ejerens tilladelse til tilslutning, og
det er foreningen uvedkommende, at lejer har tilsidesat denne pligt.
Såfremt der findes mere end én lejlighed i en ejendom, betragtes hver lejlighed som er tilsluttet antenneanlægget som én tilslutning.
For så vidt angår andelsboliger gælder, at hver bolig anses for én tilslutning.
Såvel for ejere som andelshavere gælder, at den enkelte tilsluttede lejer/andelshaver anses for medlem af antenneforeningen.
§ 05
Ved salg af ejendom overdrages medlemsretten og dermed medlemmets forpligtelse automatisk til den nye ejer/andelshaver uden, at den nye ejer/andelshaver skal betale fornyet
tilslutningsafgift til antenneforeningen, forudsat der ikke er restancer på overtagelsestidspunktet.
Ønsker den nye ejer ikke at være tilsluttet antenneanlægget, skal udmeldelse ske senest 14 dage før overdragelsen.
Anmeldelse af overdragelse skal ske til bestyrelsen. Den nye ejer hæfter for indbetalinger til foreningen, selvom anmeldelse ikke er sket.
For andelsboliger/lejerboliger gælder, at andelshaveren/lejeren hæfter for indbetaling til foreningen, med mindre det skriftligt er meddelt foreningen, at opkrævningen skal indsendes til
andelsboligforeningen/ejeren/andelshaveren, der herefter hæfter for indbetalingerne.
Fraflytter lejer, hæfter ejer/andelshaver for foreningens uerholdelige tilgodehavender hos lejer.
Udligningsbeløb mellem ejere/andelshavere/lejere er foreningen uvedkommende.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 14 dages varsel og kan først ske, når foreningens tilgodehavender hos medlemmet er indbetalt. Udmeldelse af foreningen berettiger
ingen sinde til udbetaling af andel, indbetalt bidrag, opsparet formue eller noget andet beløb.
§ 06
Hvert medlem betaler et årligt kontingent samt øvrige bidrag i henhold til foreningens takstblad. Kontingentet og øvrige bidrag (takstbladet) fastsættes hvert år på den årlige
generalforsamling.
Undlader et medlem at betale kontingent og/eller øvrige bidrag efter påkrav, er bestyrelsen berettiget til at afbryde medlemmet til antenneanlægget med 8 dages varsel.
Bestyrelsen er bemyndiget til at overgive restancer til inkasso. Ved reetablering må medlemmet betale for gentilslutning i henhold til foreningens takstblad. Reetablering kan først finde
sted efter at medlemmets samlede restance, bidrag og gentilslutning er erlagt.
§ 07
Etablering og udvidelse af anlæg samt betalingssystemer skal godkendes af generalforsamlingen. Der skal ved etableringen og udvidelsen af anlægget og tilsluttede medlemmer og
brugere oprettes en kontrakt med hver enkelt ny modtager af signaler, om tilslutning og betalingsbetingelser.
Der kan indgås aftale om levering af trådløse signaler til boliger uden for foreningens etablerede og kommende kabelnet.
Betingelserne for leveringen af signaler til nye boliger, enkeltvis eller i grupper, aftales i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.
§ 08
Alle indbetalinger sker direkte til foreningens konto i et pengeinstitut eller til foreningens girokonto. Til at hæve på foreningens konti kræves to bestyrelsesmedlemmers underskrift. Dog
kan kassereren på den almindelige (daglige) pengeinstitutkonto og/eller girokonto, disponere alene.
§ 09
Foreningen sørger for, at antenneanlægget, der strækker sig fra modtagerantenne til og med tilslutningsstander i dækningsområdet, holdes ved lige.
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmets aktiver eller fra den
programvirksomhed, der formidles via foreningens anlæg. Installationen efter tilslutningsstander er medlemmets. Medlemmet er pligtig til, at lade denne installation etablere og
vedligeholde af en af foreningen godkendt installatør.
Intet medlem må selv foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer på antenneanlægget eller dele heraf.
Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere medlemmets installation og sikre sig, at denne er i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt gældende love og
bestemmelser.
Medlemmet er pligtig til at lade installationen efter tilslutningsstander bringe i overensstemmelse med foreningens vedtægter, samt gældende love og bestemmelser. Eventuelle
omkostninger herved, afholdes af medlemmet.
I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af antenneanlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen til medlemmet. Reetablering efter forholdets ophør finder sted som anført i § 5.
Udelukkende modtagelse af trådløst signal fra foreningen medfører ikke ret til medlemskab, jfr. § 2.
Hvis modtagere af trådløse signaler opretter en brugergruppe, der repræsenterer mindst 25% af de trådløse brugere, har brugergruppen ret til at sende 2 repræsentanter til
foreningens generalforsamling, uden stemmeret, men med taleret.
På tilsvarende måde har brugergruppen ret til at sende én repræsentant til bestyrelsens møder, uden stemmeret, men med taleret.
Hvis der opstår konkurrerende brugergrupper vil den brugergruppe, der kan dokumentere at repræsentere flest trådløse brugere, blive anerkendt som brugergruppen.
Brugergruppen udarbejder selv sine vedtægter og organisation.
Brugergruppen for de trådløse modtagere har væsentlig indflydelse på sammensætningen af udbudet af tv-kanaler og eventuelt andre ydelser i det trådløse net.

§ 10
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun generalforsamlingen kan ændre eller ophæve foreningens vedtægter.
Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til hvert medlem eller i et i foreningens område husstandsomdelt ugeblad/avis, med mindst 14 dages varsel.
§ 11
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Forslag fra brugergruppen
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og øvrige takster (takstblad).
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af to revisorer.
Eventuelt.

På enhver generalforsamling under punkt d sammenholdt med § 7 bemyndiges bestyrelsen til at beslutte etablering og udvidelse af anlæg og betalingssystem, hvis bestyrelsen finder
det økonomisk ansvarligt.
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 1. februar, så forslaget kan medtages på dagsordenen.
§ 12
Alle valg og vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal.
Hvert medlem (tilslutning) har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Medlemmer der ikke har betalt skyldigt kontingent og bidrag har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 1 medlem, bestyrelsen eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne.
Til vedtægtsændring kræves, at halvdelen af medlemmerne er repræsenteret og afgiver stemme, og at mindst 2/3 stemmer for vedtægtsændringen.
Såfremt halvdelen af medlemmerne ikke er til stede, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for vedtægtsændring, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel til ny
generalforsamling, på hvilken, der uden hensyn til fremmødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
§ 13
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte bestemme dette, eller mindst 25 medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelsen til ekstraordinær
generalforsamling sker som i § 10 anført.
Såfremt begæring om ekstraordinær generalforsamling fremsættes af medlemmerne, er bestyrelsen forpligtet til senest 14 dage efter begæringens fremsættelse, at indkalde til
ekstraordinær generalforsamling med opgivelse af de forslag, som begæringen måtte kræve behandlet.
§ 14
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur.
I år med lige årstal afgår der 2, og i år med ulige årstal 3 medlemmer, idet formanden og kassereren ikke må være på valg samtidig.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er berettiget til at få godtgjort faktiske udgifter og telefongodtgørelse.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne.
Bestyrelsen fører medlemsfortegnelse over samtlige medlemmer og de beløb, som medlemmerne har erlagt i tilslutningsafgift. Tillige føres normalt regnskab over udgifter og indtægter.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.
Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog ikke forpligte foreningen økonomisk udover, hvad der
kan rummes inden for de til enhver tid fastsatte kontingenter, øvrige bidrag og foreningens formue.
Dispositioner herudover kræver generalforsamlingens godkendelse.
Der påhviler ikke bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
§ 15
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.
Hvis brugergruppen har udpeget en repræsentant til deltagelse i bestyrelsesmøderne, indkaldes denne tillige til møderne med taleret, men uden stemmeret.
§ 16
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen, blandt medlemmerne, valgte revisorer. Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret inden udgangen af den påfølgende februar
måned.
§ 17
Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter samme regler som anført i § 12 for vedtægtsændringer.
Når foreningens opløsning er gyldigt vedtaget, afgør generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal, hvorledes der skal forholdes med et eventuelt overskud i foreningen, efter
opløsningen.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling
Den 24. april 1995
Den 16. marts 2005
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