
Vedtægter for Jordrup Antenneforening. 

 
§ 1. Foreningens navn er ” Jordrup Antenneforening ”. Dens hjemsted er Jordrup, og formålet er 

at etablere og drive et fællesantenneanlæg, godkendt af myndighederne. 

Antenneanlægget overtages af foreningen, når måleattest foreligger. 

 

§ 2. Som medlem kan optages enhver husejer eller lejer i det område, som naturligt falder inden for 

foreningens virkeområde, mod betaling at det til enhver tid foreskrevne kontingent og den til 

enhver tid foreskrevne tilslutningsafgift. 

I tilfælde af misligholdelses fra medlems side med hensyn til betaling af kontingent og 

tilslutningsafgifte eller anden form for misligholdelse fra medlemmets side af sine forpligtelser 

overfor foreningen, kan bestyrelsen med en måneds varsel foranledige, at forbindelsen til 

anlægget afbrydes. 

 

§ 3. Ved afhændelse af ejendommen eller opsigelse af sit lejemål, forpligter medlemmet sig til at 

betale det eventuelle restindskud, med mindre vedkommende har skaffet købers / den nye 

lejers bindende underskrift på, at denne overtager forpligtigelsen. 

 

§ 4. De hos medlemmerne opkrævede beløb indsættes på en dertil oprettet konto i et pengeinstitut. 

Ethvert udtræk fra foreningens kassebeholdning skal være godkendt af mindst 2 

bestyrelsesmedlemmer. 

Overskud fra anlæggets drift skal anvendes til vedligeholdelse og udbygning af anlægget. 

Bestemmelser om anden anvendelse kan kun træffes ved en generalforsamling. I tilfælde af 

foreningens ophævelse, deles eventuelt overskud efter dækning af foreningens forpligtigelser 

ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer. 

 

§ 5. Udmeldelse af foreningen kan, når tilslutningsafgiften er betalt, ske med 3 måneders varsel til 

den første i en måned. Udmeldelse af foreningen berettiger ingensinde til udbetaling af noget 

beløb. 

 

§ 6. Foreningens daglige drift forestås af en bestyrelse, bestående at 3 medlemmer ( formand, 

kasserer og sekretær ). 

 

§ 7. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, ordinær generalforsamling afholdes 

en gang om året i marts måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 

14 dages varsel, og dagsorden skal indeholde følgende punkter. 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Aflæggelses af regnskab. 

4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant, revisor samt 

revisorsuppleant. 

5. Eventuelt, herunder indkomne forslag. 

 



Bestyrelsen som konstituerer sig selv, vælges for 3 år. 1 medlem er på valg hvert år. Genvalg 

kan finde sted. 

Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 14 dages varsel, når den 

finder anledning hertil, ligesom mindst 10% af foreningens medlemmer ved en skriftlig 

henvendelse til bestyrelsen kan forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Af den 

skriftlige henvendelse skal tydeligt fremgå, i hvilken anledning den ekstraordinære 

generalforsamling kræves indkaldt, Bestyrelsen skal drage omsorg for at ekstraordinær 

generalforsamling er indkaldt senest 3 uger efter den skriftlige henvendelse herom er 

modtaget, og at indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel. 

 
§ 8. På generalforsamlingen har hver husstand 2 stemmer. Alle vedtagelser ved en ordinær 

generalforsamling kan ske ved simpelt flertal, uanset de fremmødtes antal. Ændringer i 

vedtægterne kræver dog behandling dels af en ordinær, dels af en ekstraordinær 

generalforsamling således: 

På den ordinære generalforsamling skal mindst 50% af medlemmerne være mødt, og af dem 

skal mindst 2/3 stemme før ændring af vedtægt. Derefter henvises vedtægtsændringen til 

endelig behandling på en ekstraordinær generalforsamling, som uanset de fremmødtes antal 

kan godkende eller forkaste vedtægtsændringen. 

Ophævelse af foreningen kan besluttes på samme måde som vedtægtsændring, dog skal på den 

ordinære generalforsamling mindst ¾ af de fremmødte stemme for. 

 

§ 9. For antenneforeningens forpligtigelser af enhver art hæfter samtlige medlemmer solidarisk, 

dog er det enkelte medlems solidariske ansvar begrænset til 3000 kr. 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Jordrup Antenneforening, torsdag dem 6. Juli 

1978 på Jordrup Kro.  

 

Berigtiget ifølge protokol den 27.02.1995. 

 

 

 

   

 


