VEDTÆGTER FOR VEDDELEV ANTENNELAUG
§I:

Navn og hjemsted
Laugets navn er Veddelev Antennelaug og dets hjemsted er Veddelev, Roskilde
Kommune.

§2:

Formål
Antennelaugets formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagning af TV,
radio og Bredbånd på Veddelevhalvøen. Antennelauget skal gennem aftaler med
TV- og bredbåndsleverandører sikre medlemmerne det billigste og bedste udbud og
kvalitet af disse ydelser.

§3:

Medlemmer
Grundejere på Langholm, Hyldeholm, Okseholm og Svaleøvej nr. 34 - 64 er iflg.
tinglyst deklaration på parcellerne pligtige til at være medlem. Denne deklaration
ophæves ved lov pr. 1. januar 2014. Medlemskab er således fra denne dato frivilligt
for alle de nævnte grundejere.
Alle grundejere på Veddelevhalvøen kan optages som medlem inden for det til
enhver tid, af Antennelauget, fastsatte forsyningsområde på vilkår, som besluttes af
Antennelauget.
Såfremt et medlem ikke længere ønsker at være tilsluttet fællesantenneanlægget
kan udmeldelse af Antennelauget ske skriftligt med 3 måneders varsel. Alternativt
kan grundejeren bevare sin tilknytning og stikledning ved med tilsvarende varsel at
overgå til at være passivt medlem. Ved overgang fra passivt tilbage til aktivt
medlem betales der kun et genåbningsgebyr.
Tilslutning til Antennelauget er betinget af medlemskab. For tilslutning af nye
medlemmer til Antennelauget betales et af generalforsamlingen fastsat
tilslutningsgebyr, der dækker Antennelaugets omkostninger ved etableringen af
tilslutningen
Ved ejerskifte indtræder ny ejer i alle den tidligere ejers rettigheder og hæfter for
alle dennes forpligtelser over for Antennelauget. Ejerskifte skal anmeldes til
Antennelaugets kasserer før fraflytning.
Veddelev Antennelauget afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets
drift og vedligeholdelse. Dog afholder hvert medlem selv udgifterne til
vedligeholdelse fra fordelingsstander til stikdåse, i det omfang det ikke dækkes af
Antennelaugets serviceabonnement.
For Veddelev Antennelaugs forpligtelser hæfter alene Antennelaugets formue.
Andele af Antennelaugets formue kan ikke af medlemmerne ved overdragelse af
disses ejendomme eller på anden måde kræves udbetalt.

§4:

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Antennelaugets øverste myndighed og har til opgave at:
 Vælge bestyrelse, suppleanter og revisorer.
 Godkende budget og regnskaber samt fastsætte kontingent og
tilslutningsafgift.
 Træffe beslutninger om ændringer i anlæg og programleverandør m.v.
 Tage ethvert spørgsmål af interesse for antenneanlægget op til drøftelse.
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Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden og forslag til
vedtægtsændringer sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne senest 14 dage
før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen, samt regnskab og budget, samt
indkomne forslag offentliggøres på Antennelaugets hjemmeside.
Årlig ordinær generalforsamling afholdes inden d. 10 marts med følgende
dagsorden: (for regnskabsåret 1/8-13 – 31/7-14 gælder dog den
overgangsbestemmelse, at generalforsamlingen afholdes i sept. 2014)
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent.
2.
Bestyrelsens beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og
fremsætterforslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent, gebyrer og
tilslutningsafgifter.
4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer, jfr. §5.
6. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal for at blive behandlet på en ordinær
generalforsamling, være indleveret skriftligt til formanden senest d. 10 januar.
Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Medlemmer som er i restance til antennelauget kan ikke afgive stemme på
generalforsamlingen.
Vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne eller om antennelaugets
opløsning forudsætter dog, at mindst 50% af antennelaugets medlemmer er
repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer
tiltræder forslaget.
Er færre end 50% af antennelaugets medlemmer repræsenteret på
generalforsamlingen sættes forslaget til vejledende afstemning. Opnår forslaget
tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer, genfremsættes forslaget enten:
1. På en ekstraordinær generalforsamling.
Eller:
2. På næste ordinære generalforsamling.
Beslutningen om tidspunktet for genfremsættelsen, jf. nævnte punkt 1 eller 2
træffes af generalforsamlingen med simpelt flertal umiddelbart efter den
vejledende afstemning. Deltagerne på generalforsamlingen har forud for
afstemningen ret til at udtale sig om spørgsmålet.
Ved behandlingen af det genfremsatte forslag kan forslaget vedtages såfremt
mindst 2/3 af de afgivne stemmer tiltræder forslaget uden hensyn til antallet af
repræsenterede medlemmer.
Øvrige beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt flertal blandt de
på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. Ved stemmelighed bortfalder
forslaget.
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Der kan kun afgives een stemme pr. parcel. Medlemmer kan møde med skriftlig
fuldmagt, som fremlægges for dirigenten. Ingen kan iflg. fuldmagt repræsentere
flere end 3 medlemmer inkl. sig selv. Fuldmagtshaver må ikke være i restance til
antennelauget.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem forlanger skriftlig
afstemning. Skriftlig afstemning skal finde sted ved valg til bestyrelse m.m. i
tilfælde, hvor der er foreslået flere kandidater, end der kan vælges.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet,
eller såfremt mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til
bestyrelsen ved formanden med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på
generalforsamlingen. Bestyrelsen er da pligtig til at foranstalte ekstraordinær
generalforsamling afholdt snarest muligt, dog senest 6 uger efter begæring er
fremsat.
§5:

Ledelse
Antennelauget ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, som består af
5 medlemmer, hvoraf 1 medlem kan udpeges af Veddelev Grundejerforening.
Såfremt Veddelev Grundejerforening ikke senest den 25. august i ulige år ved
skriftlig meddelelse til bestyrelsen har udpeget et bestyrelsesmedlem vælges det 5.
medlem af Antennelaugets medlemmer på den næste generalforsamling.
De 4 (5) på generalforsamlingen valgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
De 2 på lige årstal og de andre 2 (3) på ulige årstal. Hvert år vælges
2 revisorer og 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær, samt efter
forholdene med arbejdsudvalg. Til disse kan også inddrages medlemmer uden for
bestyrelsen.
Bestyrelsen leder Antennelaugets daglige anliggender og er beslutningsdygtig, når
formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger på
bestyrelsesmøder indføres i et bestyrelsesmødereferat. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende. Referatet skal på det næste bestyrelsesmøde
godkendes af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.
Antennelaugets midler placeres på konto i et anerkendt pengeinstitut. Over kontoen
kan kun formand og kasserer i forening disponere. Kassereren kan dog disponere
over en driftskonto med et maksimalt indestående svarende til et halvt års
kontingent eller et beløb besluttet af bestyrelsen.

§6:

Regnskab og revision

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. For året 2014 – 2015 gælder
dog følgende overgangsbestemmelse: Regnskabsåret 2014 - 2015 afsluttes d.
31 december 2014. Det følgende regnskabsår 2015 starter d. 1 januar 2015.
Regnskabet revideres af de 2 valgte revisorer. Revision finder sted mindst en gang
om året, eller når som helst revisorerne finder anledning dertil.

§7:

Opløsning
I tilfælde af opløsning af Veddelev Antennelaug overdrages anlæg og midler samt
forpligtelser til Veddelev Grundejerforening.
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Vedtægter vedtaget på generalforsamling d. 25. september 1986
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling d. 17. september 2013
Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling d. 1 juli 2014

4

