
§ 01

01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. 
Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune.

§ 02

1) Foreningens formål er at:

a) Modtage og distribuere danske og udenlandske 
radio- og fjernsynskanaler.

b) Udbyde kapacitet til brug for datatransmissio-
ner.

c) Udbyde serviceydelser som naturligt lader sig 
tilbyde foreningens medlemmer.

2) Udbud kan foretages af foreningen selv eller 
ved helt eller delvis tidsbegrænset overdragelse af 
transmissionskapaciteten til tredjemand.

§ 03

1) Enhver husstand der bebor en selvstændig 
boligenhed, der er tilsluttet antenneforeningens net 
er medlem, og har én stemme (passive medlemmer 
ligestilles med tilsluttede)

2) Tilslutninger kan ikke flyttes til andre adresser.

3) Der kræves en tilslutning for hver selvstændig 
boligenhed. Ved fortolkning af ”selvstændig Boligen-
hed” er det antenneforeningens fortolkning, der er 
gældende.
 
§ 04

01) Der opkræves pr husstand/boligenhed årligt:
*Bidrag (kontingent) til dækning af omkostningerne 
ved foreningens drift og Vedligeholdelse
*De beløb som følger af de ydelser husstanden har 
valgt at modtage fra foreningen Opkrævning af de to 
beløb foretages samlet ved ejerne af boligenhederne

§ 03

1) Enhver husstand der bebor en selvstændig 
boligenhed, der er tilsluttet antenneforeningens net 
er medlem, og har én stemme (passive medlemmer 
ligestilles med tilsluttede)

2) Tilslutninger kan ikke flyttes til andre adresser.

2) Der kræves en tilslutning for hver selvstændig 
boligenhed. Ved fortolkning af ”selvstændig Boligen-
hed” er det antenneforeningens fortolkning, der er 
gældende.
 
§ 04

01) Der opkræves pr husstand/boligenhed årligt:
*Bidrag (kontingent) til dækning af omkostningerne 
ved foreningens drift og Vedligeholdelse
*De beløb som følger af de ydelser husstanden har 
valgt at modtage fra foreningen Opkrævning af de to 
beløb foretages samlet ved ejerne af boligenhederne
Henholdsvis kvartalsvis hos ejere, og månedsvis hos 
lejere.



§ 05

1) Ved tilslutning til anlægget tilkobles medlem-
met pakke 2, såfremt andet ikke aftales ved aftalens 
indgåelse.

2) Ønsker et medlem at overgå til passivt med-
lem, frakobles medlemmet anlægget mod betaling 
af omkostninger iht. prislisten. Passive medlemmer 
betaler alene kontingent til foreningen..

3) Et passivt medlem kan gentilkobles mod 
betaling af omkostninger iht. Prislisten. Der skal ikke 
betales tilslutningsafgift.

4) Bestilling af tilslutning, samt ændring af med-
lemsskabstype eller TV pakke skal foretages af ejeren 
eller dennes stedfortæder.
Opgradering af pakketype kan ske efter aftale.
Nedgradering af pakketype, kan ske pr. 31. december 
og skal meddeles kasseren senest den 15. oktober.

§ 06

1) Ejere af ejendomme skal uden betaling fra 
foreningens side godkende, hvor forbindelseskabler, 
standere m.v. placeres ved eller på deres ejendom.

2) Ejere af ejendomme afholder selv omkostnin-
ger til forbindelser fra foreningens stander til egne 
stikdåser, samt til vedligehold af disse, og til udbedring 
af de skader, de måtte påføre kabler, forstærkere og 
standere, der findes på deres ejendomme. Det samme 
gælder, hvis der påføres anlægget skader uden for egen 
ejendom

3) Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes 
til bestyrelsen.

§ 07

01) Medlemmernes modtagelse af ydelser fra for-
eningen sker i henhold til de til en hver tid gældende 
leveringsbetingelser fra foreningens leverandører. 
Informationer herom skal ske i muligt omfang i lo-
kalavisen, eller på infokanal eller Internet. I tilfælde af 
strejke eller andet der gør, at dette ikke er muligt, så 
via opslag i byen.

§ 05

1) Ved tilslutning til anlægget tilkobles medlem-
met, den valgte ydelse fra foreningen. pakke 2, såfremt 
andet ikke aftales ved aftalens indgåelse.

2) Ønsker et medlem at overgå til passivt med-
lem, udmelde sig af foreningen, frakobles medlemmet 
anlægget mod betaling af omkostninger iht. prislisten. 
Passive medlemmer betaler alene kontingent til for-
eningen..
3) Et passivt medlem kan gentilkobles mod 
betaling af omkostninger iht. Prislisten. Der skal ikke 
betales tilslutningsafgift.

3) Bestilling af tilslutning, samt ændring af med-
lemsskabstype eller TV pakke skal foretages af ejeren 
eller dennes stedfortæder.af lejeren
Opgradering af pakketype kan ske efter aftale.
Nedgradering af pakketype, kan ske pr. 31. december 
og skal meddeles kasseren senest den 15. oktober.
til et kvartalsskifte, og skal meddeles senest 30 dage 
foreinden
§ 06

§ 07

01) Medlemmernes modtagelse af ydelser fra for-
eningen sker i henhold til de til en hver tid gældende 
leveringsbetingelser fra foreningens leverandører. 
Informationer herom skal ske i muligt omfang i 
lokalavisen, og på hjemmesiden. eller på infokanal 
eller Internet. I tilfælde af strejke eller andet der gør, at 
dette ikke er muligt, så via opslag i byen.



§ 08

1) Ethvert medlem, kan udmelde sig af forenin-
gen eller overgå til passivt medlemsskab pr. 31. de-
cember mod betaling af omkostninger iht. Prislisten. 
Meddelelse om dette skal ske skriftligt til bestyrelsen, 
senest den 15 oktober.

2) Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget 
til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt 
eller til at få et evt. betalt tilslutningsbidrag refunderet.

3) Ved udmeldelse eller eksklusion (se §9 og §20) 
mister medlemmet sin ret til at modtage signaler, 
kapacitet til datatransmissioner og de ydelser som for-
eningen tilbyder. Ønsker vedkommende senere igen 
at modtage ydelser fra antenneforeningen, skal der 
betales nyt tilslutningsbidrag.

§ 09

01) Forbindelsen til anlægget kan med 1 måneds var-
sel afbrydes på foranledning af bestyrelsen i tilfælde 
af misligholdelse fra et medlems side med hensyn til 
betaling, jævnfør §4, eller såfremt vedkommende gør 
sig skyldig i anden misligholdelse af sine forpligtelser 
overfor

 

§ 08

1) Ethvert medlem, kan udmelde sig af forenin-
gen, med minimum 30 dages skriftlig varsel, til et 
kvartalsskifte. eller overgå til passivt medlemsskab 
pr. 31. december mod betaling af omkostninger iht. 
Prislisten. Meddelelse om dette skal ske skriftligt til 
bestyrelsen, senest den 15 oktober.

3) Ved udmeldelse eller eksklusion (se §9 og §20) 
mister medlemmet sin ret til at modtage signaler, 
kapacitet til datatransmissioner og de ydelser som for-
eningen tilbyder. Ønsker vedkommende senere igen 
at modtage ydelser fra antenneforeningen, skal der 
betales nyt tilslutningsbidrag.

§ 09
01) Forbindelsen til anlægget kan med 1 måneds var-
sel afbrydes på foranledning af bestyrelsen i tilfælde 
af misligholdelse fra et medlems side med hensyn til 
betaling, jævnfør §4, eller såfremt vedkommende gør 
sig skyldig i anden misligholdelse af sine forpligtelser 
overfor

 



§ 10

1) Generalforsamlingen er foreningens højeste 
myndighed.

2) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år 
inden udgangen af februar måned.

3) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen 
med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokala-
vis, evt. også på infokanal eller internettet. I tilfælde 
af strejke eller andet der gør, at dette ikke er muligt, så 
via opslag i byen.
 
4) Dagsorden for den ordinære generalforsamling 
skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af stemmetællere og dirigent.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Aflæggelse af regnskabet for det forløbne år til 
godkendelse.
4) Indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingentet for det kommende 
år.
6) Valg af bestyrelse:
På lige år: 2 personer for 2 år. På ulige år: 3 personer 
for 2 år.
7) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
8) Valg af 1 revisor for 2 år.
9) Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
10) Eventuelt

5) Forslag der ønskes behandlet på det ordinære 
generalforsamling skal være bestyrelsens formand i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7) Ingen person kan afgive mere end en stemme

§ 10

3) Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen 
med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokala-
vis og på hjemmesiden. evt. også på infokanal eller 
internettet. I tilfælde af strejke eller andet der gør, at 
dette ikke er muligt, så via opslag i byen.
 
4) Dagsorden for den ordinære generalforsamling 
skal mindst indeholde følgende punkter:
a) Valg af stemmetællere og dirigent.
b) Bestyrelsens beretning.
c) Aflæggelse af regnskabet for det forløbne år til 
godkendelse.
d) Indkomne forslag.
e) Fastsættelse af kontingentet for det kommende         
år.
f) Godkendelse af evt. honorar til bestyrelsen 
g) Valg af bestyrelse:
På lige år: 2 personer for 2 år. På ulige år: 3 personer 
for 2 år.
h) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
i) Valg af 1 revisor for 2 år.
j) Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
k) Eventuelt
5) Forslag der ønskes behandlet på det ordinære 
generalforsamling skal være bestyrelsens formand i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Flyttes
 til § 12 stk. 5
7) Ingen person kan afgive mere end en stemme



§ 11

1) Ekstraordinær generalforsamling kan indkal-
des således:
a) Af bestyrelsen.
b) Af en generalforsamling.
c) Efter begæring af mindst 50 medlemmer, med 
angivelse af dagsorden.

2) Bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling, med en varsel på minimum 8 dage, 
med afholdelse senest 25 hverdage efter en generalfor-
samlingsbeslutning eller begæring herom er modtaget

3) Ekstraordinær generalforsamlingen indkaldes 
ved annoncering i lokalavis, evt. også på infokanal 
eller Internettet. I tilfælde af strejke eller andet der gør, 
at dette ikke er muligt, så via opslag i byen.

§ 12

1) Alle beslutninger på en generalforsamling   
træffes ved almindelig stemmeflerhed, undtaget hvor 
andet er nævn i disse vedtægter

2) En til enhver tid lovligt indvarslet generalfor  
 samling er beslutningsdygtig.

3) Medlemmer der er i restance er ikke stemme  
 berettigede.   

4) Hvert medlem har 1 stemme på generalfor  
 samlingen

5) Referatet fra generalforsamlingen under-
skrives af dirigenten, og gøres tilgængelig på forenin-
gens hjemmeside.
 

§ 11

3) Ekstraordinær generalforsamlingen indkaldes 
ved annoncering i lokalavis, og på hjemmesiden. evt. 
også på infokanal eller Internettet. I tilfælde af strejke 
eller andet der gør, at dette ikke er muligt, så via op-
slag i byen.

§ 12

1) Alle beslutninger på en generalforsamling 
træffes ved almindelig stemmeflerhed, undtaget hvor 
andet er nævn i disse vedtægter

2) En til enhver tid lovligt indvarslet generalfor  
 samling er beslutningsdygtig.

3) Medlemmer der er i restance er ikke stemme  
 berettigede.

4) Hvert medlem har 1 stemme på generalfor  
 samlingen

5) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6) Referatet fra generalforsamlingen under-
skrives af dirigenten, og gøres tilgængelig på forenin-
gens hjemmeside.
 



§ 13

1) Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 med-
lemmer, der vælges for 2 år ad gangen. På lige år væl-
ges 2 personer for 2 år og på ulige år vælges 3 personer 
for 2 år.
Alle personer, der bringes i forslag, er valgbare.

2) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, 
næstformand, kasserer og sekretær.

3) Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og 
træffer de beslutninger, der er nødvendige for forenin-
gens virksomhed, herunder valg af programmer.

4) Bestyrelsen fastsætter tilslutningsbidraget.

5) Bestyrelsens beslutninger føres til referat

6) Der kan ydes honorar til bestyrelsen. Størrel-
sen på evt. honorarer skal årligt godkendes på den 
ordinære generalforsamling

§ 14

1) Bestyrelsen forpligtes i alle forhold ved under-
skrift af formanden i forening med sekretæren eller 
kassereren. Dog kræver optagelse af lån eller pantsæt-
ning af foreningens ejendele samtlige bestyrelsesmed-
lemmers underskrift

2) Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 15

1) Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser 
med den af foreningen til enhver tid tilhørende for-
mue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller 
bestyrelse nogen personlig hæftelse.

2) Ingen medlemmer har krav på foreningens 
formue eller dele deraf.

3) Erstatningskrav mod foreningen fra med-
lemmerne som følge af direkte eller indirekte tab er 
udelukket, uanset om kravet hidrører fra skader på 
medlemmernes aktiver eller fra den programvirksom-
hed eller anden aktivitet, der formidles via antennean-
lægget.



§ 16

1) Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

2) Regnskabet revideres af de på generalforsam-
lingen valgte revisorer.
 
§ 17
01) Mast(er), hovedstation og kabelanlægget ejes af 
foreningen. Foreningens ejerskab består til og med 
tilslutningsstandere/tilslutningsbokse.

§ 18
1) Ved ejerskifte indtræder den nye ejer som 
medlem af foreningen, med mindre der er sket udmel-
delse iht. § 8
2) Den nye ejer overtager den tidligere ejers for-
pligtigelser i forhold til foreningens vedtægter.

§ 19

01) Bestyrelsen sørger for, at anlægget vedligeholdes 
og er forsikret i det omfang bestyrelsen finder det 
nødvendigt.

§ 20

1) Medlemmerne må ikke selv foretage eller lade 
foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele 
deraf, for så vidt angår den del af anlægget der tilhører 
foreningen, jfr, § 17.
Såfremt der sker overtrædelse af denne bestemmelse 
kan bestyrelsen foretage retablering på medlemmets 
regning

2) Der må ikke kobles apparater eller lignende 
til anlægget, som forstyrrer dette. I disse tilfælde og 
i tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan 
bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

Se § 9.
§ 21

01) Foreningen har til enhver tid ret til at kon-
trollere foreningens ejendele og medlemmernes 
installationer med henblik på registrering af vedlige-
holdelsesstandarden og kontrol af, at installationerne 
overholder gældende standarder.
 

§ 16

§ 18
1) Ved ejerskifte indtræder den nye ejer som 
medlem af foreningen, med mindre der er sket udmel-
delse iht. § 8
2) Den nye ejer overtager den tidligere ejers for-
pligtigelser i forhold til foreningens vedtægter.
Ved ejer- lejerskifte påhviler det medlemmet at opsige 
medlemsskabet i henhold til §08



§ 22

1) Bestyrelsen beslutter hvem der skal føre tilsyn 
med vedligeholdelsen af anlægget.

2) Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekni-
ske dokumentation af anlægget er til stede og løbende 
vedligeholdes.

§ 23

1) Bestyrelsen kan beslutte at iværksætte udvidel-
ser af anlægget til nye boligområder.

2) Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidel-
ser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, 
såfremt sådanne beslutninger holder sig inden for de 
rammer, som følger af tidligere generalforsamlingsbe-
slutninger.

§ 24

1) Foreningens virksomhed ophører, såfremt en 
generalforsamling vedtager at anlægget nedlægges, 
eller hvis det besluttes af generalforsamlingen, at for-
eningen skal indgå i en anden forening.

2) Ændringer af nærværende vedtægter kræver, 
at 2/3 dele af de fremmødte medlemmer stemmer 
herfor. Ændringsforslaget skal fremgå af indkaldelsen 
til generalforsamlingen.

3) Nedlæggelse af foreningen kræver, at 2/3 dele 
af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 
dele af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan 
bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling senest 25 
hverdage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for 
forslaget. På den nye generalforsamling kan nedlæg-
gelsen vedtages af 2/3 dele af de de fremmødte med-
lemmer.
 
4) Ved nedlæggelse af foreningen, skal evt. over-
skud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, 
tilfalde almennyttige formål indenfor foreningens 
virkeområde, efter generalforsamlingens beslutning.



§ 25

1) Tvivlstilfælde vedrørende forståelse af disse 
vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

2) De til en hver tid gældende vedtægter kan 
findes på foreningens hjemmeside, og kan desuden 
fremsendes til medlemmerne på anfordring.


