
§ 1 
Foreningens navn er »Jels Antenneforening«. 
 
Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg 

med henblik på over for medlemmerne at: 
a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og 

fjernsynskanaler 
b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission 
c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over 

bredbåndskabelanlæg 
Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset 

overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand. 
Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre 

foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at 
fremme foreningens interesser. 

Foreningen ønsker at dække Jels lokal-område. 

§ 2 
Som medlemmer af foreningen kan optages enhver husejer i Jels, 

der falder indenfor foreningens naturlige virkeområde, og hvor 
foreningen har besluttet at etablere fæ llesantenneanlæ g. Tilslutning 
sker mod betaling af den foreskrevne tilslutningsafgift samt det til 
enhver tid gæ ldende kontingent. 

Forbindelsen med anlæ gget kan med 1 måneds varsel afbrydes på 
foranledning af bestyrelsen i tilfæ lde af misligholdelse fra et 
medlems side med hensyn til betaling af tilslutningsafgift eller 
kontingent, eller såfremt vedkommende gør sig skyldig i anden 
misligholdelse af sine forpligtelser over for foreningen. 

Tilslutning kan ikke flyttes, men følger ejendommen, og ny ejer 
indgår i samtlige forpligtelser. 

Foreningen afholder samtlige udgifter i forbindelse med 
anlæ ggets drift og vedligeholdelse, men det enkelte medlem hæ fter 
ikke udover tilslutningsafgiften eller det årlige kontingent. 

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders 
skriftlig varsel til en 31. december. Ved udmeldelse er medlemmet 
ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt 
eller på anden vis overdraget som sin. 

§ 3 
Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, bestående af 

mindst 3 og højst 5 medlemmer, herunder formand, kasserer og 
sekretæ r. 

§ 4 
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, og der 

holdes ordinæ r generalforsamling en gang om året i oktober eller 
november måned. 

Indkaldelse til ordinæ r generalforsamling skal ske med 14 dages 
varsel ved avertering i lokal avis, og generalforsamlingens dagsorden 
skal væ re: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i 

det forløbne år. 
3. Aflæ ggelse af årsregnskabet. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Fastsæ ttelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 
6. Valg af bestyrelse og revisor. 
7. Eventuelt. 

Bestyrelsen væ lges blandt foreningens medlemmer, og der afgår 
skiftevis 1 (2) og 2 (3) medlemmer efter tur hvert år, dog således at 
genvalg kan finde sted. Bestyrelsen væ lger selv sin formand, 
kasserer og sekretæ r og fører en af den selv autoriseret protokol over 
samtlige forhandlinger og beslutninger på såvel generalforsamlinger 
som bestyrelsesmøder. 

Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et 
bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse, afhæ ndelse eller pantsæ tning 
af anlæ gget tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Ekstraordinæ r generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes 
med 8 dages varsel, når den finder anledning hertil, ligesom 2/3 af 
foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kan 
forlange en ekstraordinæ r generalforsamling, idet det dog i denne 
skriftlige henvendelse klart skal fremgå, i hvilken anledning 
ekstraordinæ r generalforsamling ønskes indkaldt. Bestyrelsen skal 
drage omsorg for, at ekstraordinæ r generalforsamling er indkaldt 
senest 3 uger efter den skriftlige anmodnings modtagelse, og at 
indkaldelse er sket med mindst 8 dages varsel. 

§ 5 
 
Alle beslutninger på en generalforsamling træ ffes ved almindeligt 

stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtæ gter. 
Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten. 

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er 
beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til 
foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver 



tilslutning af en husstand tæ ller for et medlem og har således 
stemmeret. 

I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede 
husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har 
over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der 
er tilsluttet anlæ gget. 

Herudover har udlejeren een stemme. Som udlejer kan en 
juridisk person som medlem kun afgive een stemme, uanset det 
antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens 
forsyningsområde. 

§ 6 
Antenneanlæ gget ejes af foreningen, således at et medlem ikke 

ved fraflytning af en ejendom med tilslutning til antenneanlæ gget 
kan disponere over den tekniske installation. 

§ 7 
Foreningens regnskab aflæ gges på den ordinæ re 

generalforsamling, første gang på den efter foreningens oprettelse 
følgende ordinæ re generalforsamling, hvor det fremlæ gges af 
kassereren til godkendelse. 

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. 
Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september. Regnskabsåret 

2008/2009 går fra 1. september 2008 til 30. september 2009. 

§ 8 
Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke læ ngere 

lader sig realisere, eller såfremt mindst 2/3 af medlemmerne beslutter 
det. Det forudsæ ttes, at beslutningen om foreningens ophør 
forelæ gges på en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, 
således at der på generalforsamlingen træ ffes bestemmelse om, 
hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, således som 
denne måtte fremkomme, efter at alle foreningens forpligtelser er 
dæ kket. 

Dog skal alene de på ophørstidpunktet væ rende medlemmer - og 
altså ikke tidligere medlemmer - væ re lodtagere i foreningens 
midler. 

§ 9 
Ændringer af disse love og vedtagelse om foreningens ophør kan 

kun ske på en efter lovene indkaldt generalforsamling når mindst 2/3 
af foreningens medlemmer er mødt og stemmer herfor. Er disse 
betingelser ikke opfyldt på den første generalforsamling, men der er 

2/3 flertal for vedtagelsen, indkaldes til ny generalforsamling efter 
samme regler som en ekstraordinæ r generalforsamling (se § 4, sidste 
afsnit), og her kan forslagene forkastes eller vedtages med 
almindeligt flertal. 

Således vedtaget af bestyrelsen 30. juli 1970 og senest æ ndret på 
generalforsamlingen d. 30. oktober 2008. 

 
Bestyrelsen 

 
Hans Hansen         Peter Lund Jensen           

Michael Petersen     Flemming Junker      Helge Lassen 
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