Vedtægter for Ødis Antenneforening:
Revideret 24. juni 2014
§ 1.
Foreningens navn er Ødis Antenneforening. Dens hjemsted er Ødis, og dens formål er at drive fælles
antenneanlæg, godkendt af myndighederne.
§ 2.
Som medlemmer af foreningen kan optages enhver husejer, der falder inden for foreningens virkeområde mod
betaling af de foreskrevne tilslutningsafgifter. Ligeledes betales det til enhver tid af generalforsamlingen
fastsatte kontingent.
§ 3.
Anlægget er dimensioneret således, at større dele af byområdet kan tilsluttes dette anlæg, og grundejere i
hele området kan og har ret til at blive tilsluttet anlægget på lige fod med øvrige medlemmer, når de dermed
forbundne udgifter udredes af de nye tilsluttere.
§ 4.
Foreningen afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets drift og vedligeholdelse (kabler fra stander
samt stik dog undtaget). Med den nævnte undtagelse er anlægget derfor foreningens ejendom. Enhver ejer er
pligtig til at betale sin del af udgifterne. Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt eller på E-mail pr. 30. juni
eller 31. december ved at betale 1/135 del af udgifterne ved at nedlægge foreningen. Beløbet er 1.000,00 kr. i
2010 (600,00 kr. på spærret konto til nedlæggelse af foreningen og 400,00 kr. til praktiske udgifter) og vil
blive revurderet hvert år og godkendt på generalforsamlingen under punktet kontingent.
§ 5.
Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for 2 år ad
gangen. Ligeledes vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen, afgår skiftevis. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med formand, kasserer og sekretær. Der føres protokol over samtlige forhandlinger og beslutninger på
generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Kasserer og sekretær afgår samtidig.
§ 6.
Regnskabet vedrørende foreningens drift vil blive forelagt på de ordinære generalforsamlinger til godkendelse,
efter at det er revideret af 2 revisorer valgt blandt foreningens medlemmer.
§ 7.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes generalforsamling en gang årligt i marts
måned. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel i Vamdrup Ugeblad eller skriftligt til hvert medlem, og
dagsordenen skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskabet, kontingent
4. Ny bestyrelse, revisorer, suppleanter
5. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 8 dages varsel, når den eller 1/3 af
medlemmerne ønsker det. Beslutning skal ske ved almindelig flertal (1 stemme pr. tilslutning), men se § 13.
§ 8.
Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere lader sig realisere, eller såfremt mindst 2/3 af
medlemmerne beslutter det. Beslutningen om ophør skal forelægges og vedtages på en generalforsamling med
mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer, hvor der ligeledes skal træffes beslutning om, hvorledes
en evt. formue skal anvendes eller fordeles.
§ 9.
Foreningen forbeholder sig ret til at afbryde forbindelsen til anlægget, såfremt et medlem ikke betaler sit
årskontingent. Derefter må medlemmet selv afholde alle udgifter til genetablering af forbindelsen, og dette kan
kun ske efter forudgående indhentning af tilladelse hos foreningens bestyrelse. Reparation og nyinstallation
skal foretages at et af foreningens anerkendte firmaer.
§ 10.
Forsikringer skal ligeledes findes i et anerkendt forsikringsselskab.
§ 11.
Bestyrelsen bemyndiges af generalforsamlingen til at optage lån mod kvittering af samtlige
bestyrelsesmedlemmer.
For foreningens gæld hæfter samtlige medlemmer solidarisk.
§ 12.
Formue skal indsættes i pengeinstitut.
§ 13.
Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af foreningens
medlemmer er mødt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan ændring ske på ekstraordinær generalforsamling ved
almindeligt flertal.

