1. Ombygning af anlægget
2. Udvidelse af anlægget med flere tv-kanaler, hvis udvidelsen
kræver en ændring af anlægget.
3. Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende
anden ejer eller anden antenneforening.
4. Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg
tilhørende anden ejer eller anden antenneforening.
Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for
forslaget, der skal optræde som et selvstændigt punkt på dagsordenen.
Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige
målerapporter med bilag til levering samtidig med, at målerapporterne
indsendes til Post- og Telegrafvæsenet.
§ 12 Foreningens opløsning
Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller
hvis det besluttes at foreningen skal indgå i en anden forening.
Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovlig indvarslet
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for
ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af medlemmerne, kan
ophævelsen vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmer med
stemmeret, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en
ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftlig med 8 dages
varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2/3
af de fremmødte stemmeberettigede vedtager at foreningen skal
ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte. Ved
foreningens opløsning skal dens midler anvendes efter medlemmernes
nærmere bestemmelse.§ 13 Fortolkning
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse love afgøres af
generalforsamlingen. Dette forhindrer dog ikke det enkelte medlem i at
gå til en retslig instans.
§ 14 Lovændringer
Ændringer af og tilføjelser til lovene kan kun ske på ordinære
generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for
ændringen/tilføjelsen. Ændringsforslag skal i deres fulde ordlyd være
anført i indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag til vedtægterne
skal indsendes til formanden senest 1. januar. Eksemplar af de til en
hver tid gældende love & vedtægter, kan frit hentes på foreningens
hjemmeside eller rekvireres hos formanden
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 11 marts 2020
9. marts 2016.
Flemming Madsen
Bruno H. Jensen

John Cocks

Gert Andersen
Jon Batsberg

Love & Vedtægter for
Vester Hassing Antenneforening
§1
Foreningens navn er Vester Hassing Antenneforening
§2
Foreningens hjemsted er Vester Hassing, 9310 Vodskov.
Dækningsområdet omfatter Aalborg Kommunes, nordøstlige
område.
§ 3 Formål
Foreningens formål er at oprette, eje og drive fællesantenneanlæg
for modtagelse af radiofoni- og fjernsynsprogrammer samt
datatransmission i det §2 nævnte område i overensstemmelse med
de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige
myndigheder for sådanne anlæg.
§4
Enhver, som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg skal være
medlem af foreningen.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende love eller
beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan af
bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem
ekskluderes meddeles dette skriftligt og tilslutningen til anlægget
afbrydes. Det ekskluderede medlem kan kræve spørgsmålet
indbragt for generalforsamlingen. Dette skal ske skriftligt senest 4
uger efter modtagelse af underretningen om eksklusionen.
§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling holdes èn gang årligt i første kvartal og
indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse på InfoKanalen
og ved annoncering senest 14 dage 1 måned før, for at
generalforsamlingen kan betragtes som lovligt indvarslet. Samtidig
offentliggøres det reviderede regnskab på InfoKanalen. Regnskabet
kan tilsendes eller sendes elektronisk til medlemmerne ved
forespørgsel til kassereren senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden skal angives i indkaldelsen og skal mindst indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab og budget.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af medlemsbidrag
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for ét år.
8. Valg af autoriseret revisor 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for ét år
9. Eventuelt.
Forslag til behandling under dagsordenens pkt.4, skal med navns underskrift
tilstiles formanden senest 21 dage før generalforsamlingen finder sted.
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt
stemmeflertal med mindre andet er fastsat i lovene.
Den til enhver tid lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
Kun medlemmer uden restance til foreningen kan afgive stemme på
generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tælles for et medlem og har
således én stemme.
Lejerne og ejere har stemmeret for den tilsluttede boligenhed de bebor.
Stemmeret udøves af brugeren, og lejere kan pålægges over for dirigenten at
påvise, at han/hun er lejer i en ejendom, der er tilsluttet anlægget. Et medlem
kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun ét andet medlem.
Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.
Ved evt. programafstemning på generalforsamlingen, har et medlem stemmeret
indenfor den programpakke man abonnerer på.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. Der er 2
medlemmer af bestyrelsen på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen sørger for at der føres protokol over generalforsamlingen.
§6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages
varsel når:
1. Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres til fire eller mindre.
2. Flertallet af bestyrelsen fremsætter ønske herom.
3. ¼ af medlemmerne skriftlig fremsætter ønske herom, ledsaget af en
dagsorden samt navne på ordfører/ne.
§ 7 Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der består af FormandNæstformand, Kasserer, Sekretær- bestyrelsesmedlem/web-master.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde når han finder det påkrævet, eller når
mindst to bestyrelsesmedlemmer stiller krav herom.

Der føres forhandlingsprotokol som underskrives af de bestyrelsesmedlemmer
der har deltaget i mødet. Forhandlingsprotokollen danner grundlag for
formandens beretning til generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden og træffer de beslutninger som er nødvendige for foreningens
virksomhed. Bestyrelsen kan udveksle data med leverandør/samarbejdspartner.
Der kan udbetales honorar til bestyrelsens formand og kasserer.
Intet bestyrelsesmedlem er personlig forpligtet af de økonomiske dispositioner,
med mindre den pågældende har handlet ansvarspådragende.
Tegningsregel. Antenneforeningen tegnes af formanden.
§ 8 Økonomi
Til dækning af foreningens udgifter opkræves et kontingent, som fastsættes af
generalforsamlingen. Kontingentet opkræves helårligt. Bestyrelsen beslutter
hvorledes medlemskontingent opkræves, månedligt, kvartalsvis, halvårsvis eller
helårligt. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende
forpligtelse til foreningen kan bestyrelsen overgive sagen til incasso og lade
medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale
samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling. Bestyrelsen
kan optage lån. Tilslutningsafgiften følger matrikel nr.
§9
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal hvert år inden
generalforsamlingen forelægges bestyrelsen og af autoriseret revisor
revisorerne til godkendelse og underskrift. Medlemmerne hæfter solidarisk, dog
begrænses hæftelsen til 250,00 kr. pr. husstand.
§ 10 Almindelige bestemmelser
Fællesantenneanlægget ejes af foreningen. Eventuelt ejerskifte skal meddeles
foreningen. Bestyrelsen sørger for, at anlægget vedligeholdes og at det
forsikres i nødvendigt omfang. Alle skader og fejl ved anlægget skal omgående
anmeldes til det firma der servicerer anlægget, der sørger for at normal
forsyning hurtigst muligt genoprettes.
Det påhviler bestyrelsen at justere programsammensætningen, hvis der sker
ændringer i priser og/eller programudbud. Bestyrelsen er bemyndiget til at
regulere den på en ordinær generalforsamling vedtagne pakkeafgift, ifald
reguleringen er begrundet i tilsvarende reguleringer i programpriserne.
Ved indkøb af programpakker, hvis sammensætning af indhold foreningen har
indflydelse på, afholdes der skriftlig brugerafstemning i fjerde kvartal, om de
Radio –Tv - kanaler, der i den næste periode skal være i programpakkerne 2
og 3. Afstemningen foretages ved hjælp af pointgivning for de enkelte kanaler.
Pakkesammensætningen foretages af bestyrelsen ud fra resultatet af
brugerafstemningen.
§ 11
Følgende ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun bringes til
udførelse efter at være vedtaget på en generalforsamling.

