Vedtægter for AagaNet

§1

Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er: AagaNet
Hjemsted er: Vejle Kommune.

§2

Formål.
Foreningens formål er: Etablering og udbygning af forsyningsanlæg der sikrer den bedst
mulige modtagelse af nuværende og kommende digitale muligheder, samt vurdere nye
tiltag for brug af nettet i Ågård-Gravens området i overensstemmelse med gældende
love, regler og bekendtgørelser fra offentlige myndigheder.
Anlægget ejes og drives af foreningens medlemmer in solidum.

§3

Medlemskab af organisationer.
Foreningen kan være tilsluttet Foreningen af Danske Antenneforeninger (FDA), eller
lignende organisation.

§4

Medlemskab af foreningen.
1. Nye medlemmer kan optages efter anmodning til bestyrelsen.
Ved optagelse skal ansøgeren opfylde gældende bestemmelser fastsat af
generalforsamlingen. Tilslutningsafgift betales efter de betingelser, den siddende
bestyrelse har fastsat.
2. Medlemmer betaler et årligt kontingent, samt en programafgift for de
programmer medlemmet kan modtage.
3. Kontingent besluttes på den årlige generalforsamling.
Tilslutningsafgift besluttes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§5

Medlemskabets ophør.
1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med mindst 2 måneders skriftlig varsel
med udløb af efterfølgende kvartal. Al restance skal være betalt.
2. Ved udmeldelse er medlemmet forpligtet til at betale de omkostninger, der er forbundet
med udmeldelsen, herunder det til en hver tid fastsatte udmeldelsesgebyr, der er
godkendt på den årlige generalforsamling.
3. Udmeldelsen skal ske skriftligt til formanden. Formanden bekræfter dette skriftligt.
4. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens
formue udbetalt eller på anden vis overdraget.

§6

Ejerskifte.
Ved ejerskifte forfalder alle eventuelle gældsforpligtigelser til foreningen.
Opsparet formue i foreningen udbetales ikke.
Den nye ejer indtræder i den udtrædendes rettigheder og forpligtigelser. Ønsker den nye
ejer ikke at være tilmeldt foreningens forsyningsanlæg, skal udmeldelse ske efter
gældende regler i § 5.

§7

Restance.
Betales tilslutningsafgift/kontingent/programafgift ikke rettidigt, kan signalforsyningen
bringes til ophør uden yderligere besked, og tilslutningen frakobles uden retskrav over for
bestyrelsen samt sagen bliver overgivet til inkasso gennem foreningens advokat.
Gentilslutning kan kun ske efter betaling af gæld og påløbne omkostninger.

§8

Eksklusion.
1. Et medlem kan ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens
vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemsforpligtelser.
2. I sager om eksklusion har medlemmet ret til at blive hørt inden bestyrelsen træffer
afgørelse. Afgørelsen kræver 4/5 majoritet.
3. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at få sagen prøvet på førstkommende
generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt.
En afgørelse på generalforsamlingen kræver alm. stemmeflertal.

§9

Generalforsamling.
1. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
2. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned efter
indkaldelse fra bestyrelsen med mindst 21 dages varsel.
3. Indkaldelsen skal minimum indeholde tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen,
og kan bekendtgøres gennem dagspressen.
4. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen skønner det nødvendigt,
eller når det skriftligt og med angivelse af, hvad der ønskes behandlet, begæres af 20%
af medlemmerne. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest efter
1 måned efter begæringens modtagelse. Om mødets ledelse og afholdelse gælder de
samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
5. Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, som ikke må være medlem af
bestyrelsen. Over det på generalforsamlingen passerede laves referat, der underskrives
af formand, referent og dirigent. Referatet har fuld beviskraft.

§10

Dagsorden på ordinær generalforsamling.
På den ordinære generalforsamling skal minimum følgende punkter behandles:
Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen.
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Årsberetning fra bestyrelsen
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.
5. Orientering om budget for det kommende år.
6. Fastsættelse af kontingent og gebyrer for indeværende år.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelse og suppleanter.
9. Valg af revisor og suppleant.
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen finder sted.

§11

Bestemmelser vedr. generalforsamlingen.
Afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved alm. stemmeflertal mellem fremmødte
medlemmer efter flg. regler:
1. Hver tilstedeværende husstand har 1 stemme.
2. Medlemmer i restance har ikke stemmeret.
3. Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot 1 medlem kræver det.
4. Fraværende stemmeberettigede medlemmer kan lade sig repræsentere med en fuldmagt.
Hvert fremmødt medlem kan max påtage sig 1 navngiven fuldmagt.

§12

Bestyrelsen.
1. Bestyrelsen, der leder foreningens daglige drift og repræsenterer foreningen udadtil,
vælges på den ordinære generalforsamling.
2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær, samt 2
bestyrelsesmedlemmer senest 1 måned efter generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, idet der hvert andet år vælges 2 hhv.
3 medlemmer.
3. Der vælges en første og en anden suppleant hvert år på generalforsamlingen.
4. Bestyrelsesmøder holdes mindst 4 gange hvert år. På møderne kan der træffes
beslutninger, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
5. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige
for foreningens drift
6. Over det på bestyrelsesmødet skete skriver sekretæren et referat, der underskrives af de
tilstedeværende.
7. Bestyrelsen er ansvarlig over for foreningens midler og disponerer over disse i henhold til
foreningens vedtægter og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
8. Den til enhver tid siddende bestyrelse skal sørge for, at forsyningsanlægget vedligeholdes
på forsvarlig vis, og at der foretages tilsyn og kontrol af anlægget i henhold til lovgivningen.
9. Foreningen tegnes af formanden og kasseren i fællesskab.

§13

Regnskab.
1. Regnskabsperioden er fra 1. januar til 31. december.
2. Det årlige kontingent/afgifter skal være opkrævet senest 1. november. Det årlige
kontingent/afgifter kan opkræves over flere gange.
3. Ved for sen indbetaling af kontingent, programafgifter, tilslutningsafgifter, pakkeskift m.m.
opkræves et gebyr pr rykkerskrivelse. (Gebyret fastsættes på den årlige generalforsamling.)
4. Kasseren sørger for revision senest 1 uge før generalforsamling. Revisoren afleverer det
reviderede regnskab til formanden senest 5 dage før generalforsamlingen
5. Foreningens formue skal udelukkende tjene foreningens formål. Den skal altid, udover
nødvendig kassebeholdning være anbragt i solidt pengeinstitut (bank eller sparekasse)
eller i børsnoterede obligationer.
6. Enhver pengeanbringelse kræver vedtagelse på bestyrelsesmøde.
7. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage og afvikle for driften nødvendige lån i
anerkendte låneinstitutter
8. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

§14

Almindelige bestemmelser.
Følgende ændringer og udvidelser af anlægget må kun bringes til udførelse efter at være
vedtaget på en generalforsamling:
1. Større ombygning/udvidelse af anlægget.
2. Sammenlægning af anlægget med et antenneanlæg tilhørende en anden ejer eller en
anden antenneforening.

§15

Foreningens ophør.
Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, sælges, eller
sammenlægges med en anden forening. Vedtagelse af opløsning af foreningen kan kun ske
på en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor mindst 75% af samtlige medlemmer stemmer
for opløsning.
Hvis der ikke er repræsenteret det nødvendige antal stemmer, indkaldes skriftligt igen til
ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan afgøres ved alm.
stemmeflertal.
Ved opløsning tilfalder formuen medlemmerne.

§16

Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte
medlemmer stemmer for ændringerne.
Ændringsforslaget skal i dens fulde ordlyd være anført i indkaldelsen.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19.februar
2019 med ikrafttrædelse ved vedtagelsen.
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