Vedtægter for VORES NET
§ 1. Navn
Stk. 1. Foreningens navn er Vores Net

§ 2. Hjemsted og virkeområde
Stk. 1. Foreningens hjemsted er Varde kommune
Stk. 2. Foreningens virkeområde fastlægges på generalforsamlingen
efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 3. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er at
•

eje, drive, udbygge og forbedre antenneanlægget og
bredbåndsnettet

•

indkøbe signalforsyning med højst mulig kvalitet

•

indhente tilbud fra ﬂere leverandører for at sikre det billigste
og bedste produkt.

§ 4. Signalforsyning.
Stk. 1. Signalforsyningen sker via kabel som informationsteknologiske
produkter, såsom tv, internet mm.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsform og betalingsfrister for
hvert produkt.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter regler for hvordan og hvornår, der kan
skiftes mellem produkterne
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§ 5. Medlemmer
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, som er ejer eller lejer af en
bolig i foreningens virkeområde.
Stk. 2. Som medlem skal man som minimum aftage et af foreningens
produkter. Ved tilmelding vælger medlemmet programpakke og/eller
bredbånd.
Stk. 3. Kun boligens ejer eller med samtykke fra denne kan ændres
eller oprettes tekniske installationer.

§ 6. Tilslutningsafgift.
Stk. 1. Tilslutningsafgiften fastsættes af bestyrelsen og reguleres i
forhold til konkurrencesituationen og markedsprisen på materiel og
tjenesteydelser. Tilmelding er bindende og udmeldelse kan kun ske
efter reglerne i § 8.
Stk. 2. Bestyrelsen kan fastsætte tilslutningsafgiften for ejendomme
med ﬂere boliger og for nye boligområder.
Stk. 3. Overdragelse af medlemskab til nye ejere kan ﬁnde sted, når
det meddeles foreningen og det nye medlem er han accepteret overtagelsen af medlemsforpligtelserne.

§ 7. Restancer
Stk. 1. Hvis betalingsfristen overskrides, sendes betalingspåkrav til
medlemmet. Betalingsfristen er 8 dage fra påkravets datering. Der vil
herefter uden yderligere varsel blive lukket for signalet.
Stk. 2. Signalet kan retableres, når restancen og de påløbne omkostninger er betalt. Administrationsbeløbet for lukning og oplukning
fastsættes af bestyrelsen.
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§ 8. Udmeldelse.
Stk. 1. Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til udgangen af en
måned. Foreningens hjemmeside kan anvendes.

§ 9. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i lalle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned
og indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering på hjemmesiden,
på sociale medier og i lokale dag- og ugeblade.
Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende
punkter:
1.

Valg af stemmetællere

2.

Valg dirigent

3.

Bestyrelsens beretning

4.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5.

Fremlæggelse af budget

6.

Indkomne forslag

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.

Valg af 2 suppleanter

9.

Valg af revisor

10. Eventuelt
Stk. 3. Der laves referat over det på generalforsamlingen passerede.
Referatet underskrives af dirigenten og arkiveres elektronisk.
Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside.
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Stk. 4. Forslag til generalforsamlingens punkt 6 skal være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indsendte forslag kan
ses på foreningens hjemmeside 5 hverdage før generalforsamlingen.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan altid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 50 medlemmer skriftlig afgiver
ønsker herom med angivelse af forslag til dagsorden.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med de samme
tidsfristen som en ordinær generalforsamling.

§ 11. Generalforsamlingens ledelse.
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede generalforsamlingen. Afstemning sker ved håndsoprækning. Såfremt et medlem
ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.
Stk. 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig
stemmeﬂertal. Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning.
Stk. 3. Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne
ikke igenforebringes på samme generalforsamling.

§12. Bestyrelse.
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst syv personer, der
vælges blandt medlemmerne. Funktionærer i foreningen kan ikke vælges til bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år. Ulige
år vælges et ulige antal - mindst 3 - personer og lige år vælges et lige
antal - mindst 4 - personer til bestyrelsen. Genvalg kan ﬁnde sted.
Stk. 2. Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år. Genvalg kan ﬁnde sted.
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§ 13. Foreningen ledelse.
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter
generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde, hvor der vælges formand, næstformand, sekretær og økonomiansvarlig.
Stk. 2. Formand næstformand og et 3. bestyrelsesmedlem udgør forretningsudvalget, der tegner foreningen.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan meddele prokura.
Stk. 4. Der skrives referat om bestyrelsens og forretningsudvalgets
beslutninger. Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside og
arkiveres elektronisk.
Stk. 5. Bestyrelsen ansætter og afskediger funktionærer i foreningen.

§ 14. Regnskab.
Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. På generalforsamlingen fremlægges drifts- og anlægsregnskabet samt status med bestyrelsens underskrift og revisors påtegning. Regnskab og budget kan ses
på foreningens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen,

§ 15. Revision.
Stk. 1. Foreningens Regnskab revideres af en registreret revisor, der
vælges på generalforsamlingen.
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§ 16. Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan ske på en hver ordinær generalforsamling, når forslag herom har været fremlagt 5 dage før generalforsamlingen. Ændringer er vedtaget, hvis de opnår simpelt stemmeﬂertal.
Stk. 2. Ændringer af § 17 kan kun ske på en på en ekstraordinær generalforsamling, der følger regler i § 17, stk. 2 og 3.

§ 17. Foreningens opløsning.
Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
1.

Valg af stemmetællere

2.

Valg af dirigent

3.

Forslag om foreningens opløsning

4.

Forslag om foreningens afvikling

5.

Forslag om fordeling af foreningens formue og andre aktiver

Stk. 2. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis halvdelen
af foreningens medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 3. Hvis under halvdelen af medlemmer er mødt frem og mindst
tre fjerdedele af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning,
skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutning
om foreningens opløsning kan træffes, hvis tre fjerdele af de fremmødte stemmer for forslaget.
Stk. 4. På generalforsamlingen, hvor foreningens opløsning besluttes,
fremlægger bestyrelsen en plan for afvikling af foreningen og forde-
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ling af foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Her er
simpelt stemmeﬂertal tilstrækkelig.
Stk. 5. Medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld. eller andre forpligtelser.
Stk. 6. Sammenlægning med andre Antenneforeninger anses ikke for
en opløsning af foreningen.

§ 18. kapitalgrundlag.
Stk. 1. Foreningens kapitalgrundlag er nettoformuen, som er tilført
ved sammenlægningen af Oksbøl antenneforening og Varde antenneforening samt kapital, der fremskaffes ved tilslutningsafgifter, kontingenter og optagelse af lån.
Stk. 2. Foreningens formue indestår på konti i et eller ﬂere pengeinstitutter, som forudbetaling til leverandører eller i kortfristede statsobligationer (max. 5 år)

§ 19. installation (stik ledninger).
Stk. 1. Installationen leveres færdig, således at enhver tilslutning
afsluttes ved første overgangspunkt i huset eller lejligheden. Overgangspunktet er det punkt, hvorfra medlemmet selv kan fordele
signalet i huset eller lejligheden.
Stk. 2. Installation af stikledninger foretages af en installatør, som er
godkendt af foreningen. Stikledningens pris beregnes på grundlag af
arbejdets omfang og forbrug af materiel. Stikledninger beregnes fra
hovedkablets tilslutningsstander til husets/lejlighedens overgangspunkt. Medlemmerne skal acceptere, at den nødvendige ledningsføring
til eget eller nabos hus føres over medlemmets grundareal.
Stk. 3. Der skal ved nedgravning af kabel over medlemmernes grun-
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darealer tages størst mulig hensyn til medlemmernes ønsker om kabelføring, således t der sker mindst mulig skade. Ved nedlægning af
kabel og ved reparation på dette foretager entreprenører udgravninger
og tildækning samt retablering af beplantning og plæner.
Stk. 4. Medlemmerne skal acceptere, at eventuelle forstærkere og
tilslutningsstandere placeres på eller ved medlemmernes grundareal.
Stk. 5. Ansvar kan ikke gøres gældende over for foreningen.

§ 20. Vedligeholdelse.
Stk. 1. Kun installatører, som er godkendt af foreningen, må foretage
reparationer og ændringer på anlægget. Dette gælder også brud på
kabler, som løber over på eller ved medlemmernes ejendom. Medlemmerne skal acceptere de foranstaltninger, der er nødvendige for at
vedligeholde anlægget.
Stk. 2. Hvis medlemmer ikke efter påkrav efterlever stk. 1, er foreningen berettiget til at iværksætte nødvendige tiltag.
Stk. 3. Medlemmerne er pligtige til at holde modtageapparater,
indvendige installationer og stikledninger på egen grund i en sådan
stand, at defekter ikke generer de øvrige medlemmers modtagning.
Stk. 4. Bortset fra udgifter, der alene vedrører medlemmernes modtageapparater og stikledninger på egen grund eller de indvendige installation i øvrigt, henhører alle reparationer af de fælles anlæg under
fælles udgifter, der afholdes af foreningen.

§ 21. Overholdelse af vedtægterne.
Stk. 1. Overholdes anvisninger og forpligtelser fastsat i vedtægterne
ikke, kan foreningen med 8 dages varsel afbryde tilførsel af signaler.
Genetablering af signalerne kan ske efter regler i § 6.
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