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Nuværende 

 
§ 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 beslutninger. Bestyrelsen 
fastsætter selv sin forretningsorden og 
træffer de beslutninger, der er 
nødvendige for foreningens virksomhed. 
Bestyrelsen udpeger foreningens 
repræsentanter til bestyrelsen for ÅBN 
Signalforsyning. 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 bestyrelsen. 
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, med-
delelse på ÅBN Signalforsyning`s 
informationskanal samt Biersted 
Antenneforenings hjemmeside.  
  
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. aflæggelse af beretning 
3. aflæggelse af regnskab 
4. fastsættelse af kontingent 
5. behandling af indkomne forslag 
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 afhol-
des, når bestyrelsen ønsker det eller 1/5 
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af foreningens medlemmer skriftligt 
kræver det. For ekstraordinære general-
forsamlinger gælder samme regler med 
hensyn til indkaldelse m.v. som for 
ordinære. 
I forbindelse med afholdte program-
afstemninger skal bestyrelsen, såfremt 
stemmeprocenten udgør 45% eller 
derover, sammensætte en pro-
gramflade i overensstemmelse med 
resultatet af den foretagne afstemning, 
dog har bestyrelsen pligt til at sikre en 
sådan alsidighed, at der også tages 
hensyn til (større) 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 (større) 
mindretals interesser. Den valgte 
programflade indstilles til godkendelse 
på den efterfølgende generalforsamling. 
 
 

§ 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 gene-
ralforsamling den 20/1-1993, den ekstra-
ordinære generalforsamling den 20/6-
1996, den ordinære generalforsamling 
den 20/11-1997 samt den ekstraordi-
nære generalforsamling den 10/12-1997, 
samt den ordinære generalforsamling 
den 16/3-2006, samt den ordinære 
generalforsamling den 8/3-2007 og den 
ordinære generalforsamling 13/3-2008.  
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13. marts 2014.  
 

 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         13 


