Vedtægter for Ruds Vedby Antenneforening
Stiftet 17. februar 1975
§ 1 Navn
Foreningens navn er Ruds Vedby Antenneforening.
§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er bebyggelser i Ruds Vedby by, Sorø Kommune.
§ 3 Formål
Foreningens formål er at eje, udbygge og finansiere de på bygninger, i de under § 2 nævnte
bebyggelsers etablerede fællesantenneanlæg for modtagning af radio og TV-signaler, samt varetage
foreningens daglige drift. Beløb til udbygning og finansiering kan kun ske ved en
generalforsamlingsbeslutning.
§ 4 Medlemmer
Som medlem kan optages enhver fjernsyns- og radioabonnement inden for det til enhver tid
fastsatte forsyningsområde. Indtrædende medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr efter foreningens
til enhver tid gældende bestemmelser.
§ 5 Kontingent
Der opkræves hos medlemmerne et årligt kontingent pr. husstand til dækning af de i § 3 nævnte
formål. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det kommende år. Kontingentet
kan betales for et år afgangen eller kvartalsvis. Kvartalsvis opkrævning pålægges et gebyr. Gebyrets
størrelse fastlægges af bestyrelsen
Ved indmeldelse i foreningen idriftssættes anlægget umiddelbart efter indbetaling af kontingentet.
Der inbetales kontingent forud, kontingentet beregnes efter forventet dato for idriftssætning af
anlægget og der afregnet i halve måneder.
Ved manglende indbetaling af kontingentet på fakturadatoen, fremsendes en rykker med 7 dages
påført betalingsfrist. Udebliver betalingen herefter bliver forbindelsen afbrudt uden varsel. Såfremt
et medlem har foretaget indgreb i antenneanlægget bliver forbindelsen afbrudt uden varsel.
Retablering af forbindelsen kan kun ske, når forfaldet kontingent, samt omkostninger til retablering
er betalt fuldt ud.
§ 6 Restancer
Bestyrelsen har ret til at opkræve tidligere restancer, når et tidligere medlem indmeldes i foreningen
fra en ny eller den samme adresse
§ 7 Indbetaling af kontingent
Medlemmets årskontingent indbetales på en konto i pengeinstitut eller giro. Til at hæve disse
kræves formandens og kassererens underskrift. Udmeldelse af foreningen berettiger ingensinde til
udbetaling af andelen indbetalt kontingent, opsparet formue eller af noget andet beløb.

§ 8 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af november måned. Indvarsling sker med mindst 14 dages varsel i de
respektive lokale aviser eller skriftligt til hvert medlem. Indvarslingen skal indeholde dagsordenen
for generalforsamlingen.
Dagsorden
1.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Aflæggelse af regnskab/fremlæggelse af budget
4.
Indkomne forslag
5.
Fastsættelse af årskontingent
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7.
Valg af revisor
8.
Eventuelt
Forslag under punkt 4 skal være bestyrelsen i hænde, skriftligt med underskrift, senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen, og skal afholdes
efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angivet dagsorden fra mindst 10 % af
medlemmerne, senest 14 dage efter en sådan begæring er modtaget. Indkaldelse som ordinær
generalforsamling
§ 9 Beslutningsdygtighed
Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovlig indvarslede
generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset mødedeltagernes antal. Hvert medlem har 1 stemme,
dog kan et medlem have fuldmagt for 2 medlemmer. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol
over generalforsamlinger, samt bestyrelsesmøder.
§ 10 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år, således at der i
ulige år er 3 på valg og i lige år 2. Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Genvalg kan finde
sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fordeler de øvrige poster mellem sig,
så som kasserer/økonomiansvarlig. Sekretær/referent, tilsynsførende med tekniske anlæg og en for
information og hjemmeside (Webmaster)
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og leder alle foreningens anliggender mellem
generalforsamlinger og kan træffe alle de beslutninger, der er nødvendige for foreningens
virksomhed ifølge §3.
Enhver af bestyrelsen truffet bestemmelse kan på foranledning af mindst 10 % af foreningens
medlemmer indbringes til afgørelse på en generalforsamling.
Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligtige medlemmerne udover det fastsatte årskontingent.
§ 11 Regnskab
Foreningen tegnes af formand og kasserer. Foreningens regnskab revideres af 2 af
generalforsamlingen blandt medlemmerne valgte revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen.
Foreningen skal ikke opsamle formue af nogen art, udover det til foreningens virksomhed
nødvendige. Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september. Ændringen træder i kraft,
således at regnskabsåret for 2007 går fra 1. januar til 30. september 2007. Årsregnskabet skal være
afsluttet og revideret af revisorerne inden årets generalforsamling. Eventuelle revisorbemærkninger
indføres i protokollen.

§ 12 Ændring af vedtægter
Vedtægtsændringer kan kun ske ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger (ordinær +
ekstraordinær). Forslaget skal vedtages første gang med 25 % af de fremmødte medlemmers
stemmer for forslaget, derefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling skriftligt til hvert
medlem med forslagets ordlyd. På ekstraordinær generalforsamling kan forslaget om
vedtægtsændringer behandles, hvor almindeligt stemmeflertal er gældende.
§ 13 Fortolkning af vedtægter
Tvivlsspørgsmål om fortolkning af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
§ 14 Foreningens ophør
Foreningen ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres., eller ophøret vedtages af
generalforsamlingen i overensstemmelse med reglerne i § 12. På den generalforsamling, hvor
endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens
afvikling.
Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, skænkes til velgørende formål i
Ruds Vedby.

