
 
 
 

§ 1 
 

Foreningens navn er: Biersted Antenneforening 
Foreningens hjemsted er: Biersted by 

 
§ 2 

 
1. Foreningens formål er at eje og drive bredbåndskabelanlæg med henblik på over for  
    medlemmerne at: 
     a.  Modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler. 
     b.  Udbyde kapacitet til brug for datatransmission. 
     c.  Udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg. 
2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af         
     transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.  
3. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller 
     sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.   
  

§ 3 
 

Som medlem kan optages enhver husejer eller lejer indenfor det til enhver tid værende 
forsyningsområde. Medlemsoptagelse forudsætter dokumentation af indbetalt tilslut-
ningsafgift efter foreningens bestemmelser herom. I ejendomme, hvor ejeren tegner 
kontrakt med antenneforeningen og foreningen lader installere tilslutning både til ejer og 
lejere, betaler alle tilsluttede fuld kontingent fra tilslutningstidspunktet. Alle tilsluttede 
opretholder een stemme. Der forhandles og afregnes med ejeren alene, hvad angår 
selve anlægget. Ethvert medlem sørger selv for og afholder selv udgifterne ved skader 
forvoldt på tilslutningsledning fra stikdåse (ved fortov) til hus. 
 

§ 4 
 
Ethvert medlem binder sig ved sin underskrift på købekontrakt med leverandøren eller 
foreningen til betaling af sin tilslutningsafgift. Herudover opkræves hos medlemmerne et 
årligt kontingent til bestridelse af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved anlægget 
samt eventuel udbygning. Nye medlemmer betaler ved tilslutning til foreningen for 
indeværende års hele måneder. Manglende betaling af tilslutningsafgift, kontingent, 
gebyrer m.v., inden for de af bestyrelsen fastsatte betalingsfrister, medfører afbrydelse 
med antenneanlægget uden yderligere varsel. Genåbning betales efter regning og/eller 
gebyrer efter foreningens gældende bestemmelser herom. 
 

§ 5 
 

Foreningen afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets opretholdelse, drift 
og vedligeholdelse, men det enkelte medlem hæfter ikke udover sin oprettelsesafgift .De 
hos medlemmerne opkrævede beløb indsættes på en dertil oprettet konto i et pengein-
stitut. Til at hæve på kontoen kræves fuldmagt udstedt af bestyrelsen. Bliver der tale om 
overskud ved anlægget, må dette alene anvendes til vedligeholdelse af anlægget m.v. 
(se dog  § 13). Bestemmelsen om anden anvendelse kan kun træffes ved generalfor-
samlingsbeslutning. I tilfælde af foreningens ophævelse fordeles eventuelt overskud, 
efter dækning af foreningens samtlige forpligtelser, ligeligt mellem de på  ophørstids-
punktet værende medlemmer. Udmeldelse af foreningen berettiger ingensinde til 
tilbagebetaling af noget beløb. 
 
 
 



 
§ 6 

 
Fællesantenneanlægget ejes af foreningen. Foreningen er medlem af ÅBN Signalforsy-
ning, som ejer hovedforsyningsanlægget, der forsyner flere fællesantenneanlæg.  
Ændringer i vedtægterne for ÅBN Signalforsyning kan først træde i kraft, når de er 
godkendt med almindelig stemmeflertal på en generalforsamling. 
 

                                                                                                                                         
 

§ 7 
 

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges af og blandt 
medlemmerne. 2/3 medlemmer afgår efter tur, men genvalg kan ske. Bestyrelsen 
vælger selv sin formand, kasserer og sekretær og fører protokol over samtlige beslut-
ninger. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der 
er nødvendige for foreningens virksomhed. 
Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter til bestyrelsen for ÅBN Signalforsy-
ning. Bestyrelsen kan fastsætte regler for, i hvilket omfang enkelttilslutninger kan lejes. 
Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at myndighederne er underrettet 
om, hvem der til enhver tid er formand for foreningen. Der kan ydes honorar til bestyrel-
sen. 
Valg af bestyrelse sker på den årlige generalforsamling, der afholdes i marts måned 
hvert år. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i den 
lokale avis samt på Biersted Antenneforenings hjemmeside. 
  
 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. aflæggelse af beretning 
3. aflæggelse af regnskab 
4. behandling af indkomne forslag 
5. fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse: 
 - ulige år afgår 3 
 - lige år afgår 2 
 og valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 
ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det eller 1/5 af 
foreningens medlemmer skriftligt kræver det. For ekstraordinære generalforsamlinger 
gælder samme regler med hensyn til indkaldelse m.v. som for ordinære. 
I forbindelse med afholdte programafstemninger skal bestyrelsen, såfremt stemmepro-
centen udgør 45% eller derover, sammensætte en programflade i overensstemmelse 
med resultatet af den foretagne afstemning, dog har bestyrelsen pligt til at sikre en 
sådan alsidighed, at der også tages hensyn til mindretals interesser. Den sammensatte 
programflade skal holdes indenfor det nuværende kontingent. På den efterfølgende 
generalforsamling orienterer bestyrelsen om den valgte programflade. 
Hvis stemmeprocenten ikke udgør 45% er det op til bestyrelsen, ud fra resultatet af 
afstemningen, at sammensætte en programflade der både sikrer alsidighed, og at der 
også tages hensyn til mindretals interesser. Den valgte programflade indstilles til 
godkendelse på den efterfølgende generalforsamling. 
 
 



§ 8 
 
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel majoritet, dog 2/3 af de 
fremmødte, når der er tale om vedtægtsændringer. Til beslutning om foreningens 
ophævelse kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede på den generalfor-
samling, hvor spørgsmålet behandles og at mindst 2/3 af de fremmødte er for 
beslutningen. Såfremt det tilstrækkelige antal medlemmer ikke er mødt og forslaget 
ikke har opnået mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer, er det bortfaldet. Stemmer 
2/3 eller mere for det, indkalder bestyrelsen inden 1 måned til ekstraordinær general-  
forsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stem-
mer, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt. 
Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. 
Medlemmer i restance er ikke stemmeberettigede. 
I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer der 
ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at 
han/hun er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget. Herudover har udlejeren én 
stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive én stemme, 
uanset det antal lejemål ( husstande ) han/hun råder over i foreningens forsyningsom-
råde. 
Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. 
Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker pr. brev til samtlige medlemmer.  
Ønsker et medlem at fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen, skal 
forslaget med navns underskrift være foreningen i hænde senest 8 dage før general-
forsamlingen. 

 
§ 9 

 
Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder køb, salg og låneoptagelse, ved underskrift 
af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Der kan meddeles 
prokura.                                                                                                                            
                   

§ 10 
 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid 
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse personlig 
hæftelse. 
 

§ 11 
 

Foreningens regnskab går fra 1/1 til 31/12. Årsregnskabet skal være afsluttet og 
behandlet af revisorerne inden udgangen af den påfølgende februar måned. 
 

§ 12 
 
Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres. 
Desuden kan foreningen ophøre, såfremt ovennævnte majoritet af dens medlemmer 
skriftligt beslutter dette og man vedtager det på en generalforsamling, ordinær eller 
ekstraordinær. 
 

§ 13 
 
Ved fremtidige udvidelser med nye områder kan foreningen af dets overskud forestå  
 



 
 
finansiering af dette, når det økonomiske grundlag efter bestyrelsens opfattelse er til 
stede, herunder også hensyntagen til konkurrence fra andre udbydere. 
 

§ 14 
 
Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22/1-1976.  
Revideret på den ordinære generalforsamling den 31/10-1978, den ekstraordinære 
generalforsamling den 29/11-1978, den ekstraordinære generalforsamling den 20/1-
1993, den ekstraordinære generalforsamling den 20/6-1996, den ordinære generalfor-
samling den 20/11-1997 samt den ekstraordinære generalforsamling den 10/12-1997, 
samt den ordinære generalforsamling den 16/3-2006, den ordinære generalforsamling 
den 8/3-2007 samt den ordinære generalforsamling den  13/3-2008 samt den ordinære 
generalforsamling den 13. marts 2014.            


