
VEDTÆGTER for Brande Antenneforening 
Vedtaget den 4. marts 2010. 
 
§ 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 
Navn: Brande Antenneforening. 
Hjemsted: Ikast-Brande Kommune. 
Formål: Oprette, eje og drive fællesantenneanlæg, med andre beslægtede tjenester i Brande Kommune. 
 
§ 2. MEDLEMSFORHOLD 
Som medlem af Brande Antenneforening, kan optages enhver, der ønsker tilkobling i fællesantenneanlæggets 
forsyningsområder. Forinden tilslutning, skal oprettes og underskrives en kontrakt, samt indbetales tilslutningsafgift. 
Hvert medlem betaler et årligt medlemskontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 
Medlemskontingentet opkræves på et af bestyrelsen fastsat tidspunkt, og dækker det pågældende kalenderår. Bestyrelsen 
kan aftale kortere betalingsperioder mod, at der betales ekstra opkrævningsgebyrer, der fastsættes af bestyrelsen. 
Medlemskontingent og gebyrrestancer kan inddrives ved inkasso, og medfører afbrydelse af tilslutningen til 
fællesantenneanlægget. Gentilslutningen medfører betaling af åbningsgebyr, der fastsættes af bestyrelsen. 
Ved fastsættelse af medlemskontingentet skal generalforsamlingen have for øje, at driftkontingentet kun skal dække Brande 
Antenneforenings udgifter til drift og vedligeholdelse, samt henlæggelser til fortsat udvikling af fællesantenneanlægget. 
Driftskontingent fastsættes på grundlag af det driftsbudget, der fremlægges og godkendes på generalforsamlingen. 
Ud over driftskontingent opkræves Koda/Copydan afgift og programafgifter, + moms. 
Anlægsudgifter til etablering af nye områder, skal dækkes med det i medlemskontrakten fastsatte tilslutningsafgift, jfr. §. 3. 
Bestyrelsen bemyndiges til at opkræve afgifter for særtjenester som f.eks internet, telefoni o. lign. 
 
§ 3. MEDLEMSKONTRAKT 
For at blive medlem af Brande Antenneforening og få ret til, at blive tilsluttet fællesantenneanlægget kræves, at der 
underskrives en af bestyrelsen affattet kontrakt, hvori medlemsforpligtigtigelser og medlemsrettigheder fastslås, bl.a. skal 
heraf fremgå størrelsen af det beløb, som medlemmet skal betale i tilslutningsafgift. Endvidere skal kontrakten indeholde 
bestemmelser om, at medlemmet ikke hæfter for andet end det nævnte beløb, bortset fra medlemskontingent mm. 
 
§ 4. MEDLEMSOVERDRAGELSE 
Sælger et medlem sin ejendom, eller fraflytter medlemmer sin lejlighed, har medlemmet pligt til, at overdrage sine 
medlemsrettigheder til den nye ejer / lejer, dette meddeles Brande Antenneforening senest ved overdragelsen. Intet medlem 
kan udmelde sig af Brande Antenneforening før skyldig tilslutningsafgift og forfaldne medlemskontingenter mm. er betalt. Når 
dette er sket, betragtes medlemmet som udtrådt af Brande Antenneforening. Et medlem kan aldrig forlange nogen del, af 
Brande Antenneforenings formue, eller fællesantenneanlæg, jfr. prg. 11. 
 
§ 5. GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen er Brande Antenneforenings højeste myndighed. Den alene kan ændre, eller ophæve foreningens 
vedtægter. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, i Brande. Indkaldelsen til generalforsamling sker ved 
bekendtgørelse i et lokalt dag / ugeblad, med mindst 14. dages varsel, med opgivelse af dagsorden. 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. 
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme pr. betalt kontingent. Hvor en ejer som udlejer en selvstændig 
boligenhed til en lejer, som direkte eller indirekte betaler kontingent til foreningen, kan ejeren skriftlig overdrage sin 
stemmeret til lejeren. 
Stemmeret ved generalforsamlingen gælder kun, såfremt der ikke er kontingentrestancer, for den af generalforsamlingen 
fastsatte medlemskontingent mm. 
Der kan ved Brande Antenneforenings generalforsamling ikke stemmes pr. fuldmagt. 
Alle valg og afgørelser, sker ved simpel stemmeflerhed. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre 5. medlemmer, 
eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning. 
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde, 
Valg af dirigent 
Bestyrelsens beretning 
Aflæggelse af regnskabet 
Forslag fra medlemmer / bestyrelsen 
Fastsættelse af kontingent 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Valg af bestyrelsessuppleant 
Valg af revisor 
Valg af revisorsuppleant 
Eventuelt. 
 



Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til bestyrelsen senest 8. 
dage før generalforsamlingen. Forslagsstiller skal være tilstede på generalforsamlingen og motivere forslaget, i modsat fald 
kan forslaget ikke behandles. 
 
§ 6. VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget. Så fremt ikke halvdelen af 
medlemmerne er tilstede, men 2/3 af de afgivne stemmer, har stemt for vedtægtsændringerne, indkaldes inden en måned, 
med mindst 14. dages varsel, til afholdelse inden 4. uger til ny generalforsamling. På hvilket der uden hensyn til de 
fremmødtes antal, tages gyldig beslutning om forslaget, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 
 
§ 7. EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte ønske det, eller når mindst 10% af medlemmerne 
fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker som i prg. 5. 
anført. Såfremt begæringen om ekstraordinær generalforsamling fremsættes af medlemmerne, er bestyrelsen forpligtiget til 
senest 14. dage efter begæringens fremsættelse, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, til afholdelse inden 4. 
uger, med opgivelse af dagsorden. 
 
§ 8. BESTYRELSEN 
Brande antenneforenings bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valgperioden 
er 2 år. Der afgår skiftevis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer årligt. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med 
formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over sine beslutninger. Protokollen underskrives af de i 
mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsesmøder afholde så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen forlanger det. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, heraf enten formanden eller 
næstformanden. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens, i han fravær næstformandens stemme udslagsgivende. 
Valgbar til bestyrelsen er de, der jf. § 5 har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen. 
 
§ 9. REGNSKAB, REGNSKABSÅR OG BEMYNDIGELSE: 
Bestyrelsen repræsenterer Brande Antenneforening, og har ansvaret for den daglige drift, den skal føre et omhyggeligt 
regnskab, samt et medlemsregister for samtlige medlemmer, og de beløb som hver af disse har indbetalt i tilslutningsafgift, 
kontingent mm. 
Regnskabsåret for Brande Antenneforening er kalenderåret. 01. jan. – 31. dec. 
Bestyrelsen er bemyndiget til, at afslutte bindende kontrakter på foreningens vegne, vedr. drift og etablering af 
fællesantenneanlæg, samt øvrige installationer mm. 
Bestyrelsen fastsætter selv gebyrpolitikken, for udgifter ved medlemsoverdragelse, pakkeskift og rykkergebyrer mm. Brande 
Antenneforening tegnes i alle anliggender af formanden, sammen med et af bestyrelsens øvrige medlemmer. 
Ved køb og salg af fast ejendom, og andre tjenester, jfr. § 1. 3. samt pantsætning eller låneoptagelser, kræves dog 
underskrift af den samlede bestyrelse. 
 
§ 10. REVISION 
Revisionen består af 2. revisorer, der vælges for 2. år, af den ordinære generalforsamling, således, 
- at én afgår hvert år. Desuden vælges på hver ordinær generalforsamling en revisorsuppleant. 
Genvalg kan finde sted. 
 
§ 11. OPLØSNING AF BRANDE ANTENNEFORENING 
Opløsning af Brande Antenneforening, kan kun finde sted efter samme regler, som er indført i prg. 6. vedtægtsændringer. Når 
opløsningen af Brande Antenneforening er gyldig vedtaget, afgør generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed, hvorledes 
der skal forholdes med et eventuelt overskud 
 
Bestyrelsen den 4. marts 2010. 
Christian Morsing Michael Møller Preben Barkholt 
Poul Erik Lind Jensen Keld Lind 


