Vedtægter For Kalundborgegnens Antennelaug.
§ 1.
Laugets navn: Kalundborgegnens Antennelaug.
Laugets hjemsted: Kalundborg og Omegn.
§ 2.
Antennelaugets formål er at tilvejebringe fællesantenneanlæg for Kalundborg og tilstødende
kommuner og derefter varetage driften af anlægget.
Herudover kan fællesantenneanlægget anvendes til formidling af alle andre former for
kommunikation.
Antennelauget må ikke påtage sig andre opgaver end til opfyldelse af formålet. Lauget kan - dog
mod vederlag - levere TV og /eller internetsignaler til andre antenneforeninger.
Lauget kan fusionere med andre antenneforeninger. Fusionen skal vedtages på en
generalforsamling med samme flertal som kræves til ændring af vedtægterne.
§ 3.
Enhver inden for det ovenfor nævnte område har ret til medlemskab og tilslutning på laugets til
enhver tid gældende bestemmelser, for så vidt anlæggets kapacitet giver mulighed herfor, og at
der er økonomisk baggrund for at føre tilslutningsledninger frem, således at tilslutning kan finde
sted. Det er en forudsætning, at tilslutningsafgiften er betalt i henhold til laugets til enhver tid
gældende bestemmelser. Er adressen udenfor etableret net kan tilslutningsbidrag være højere end
sædvanligt.
Enhver, der er tilsluttet anlægget, er pligtig at være medlem af lauget.
§ 4.
Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag pr. husstand til bestridelse af drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger ved anlægget, jfr. § 6.1. Udlejningsejendomme opkræves et bidrag
hos ejeren for hvert lejemål, der kan tilsluttes antennelauget. Bidraget fastsættes hvert år på
generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.
Første års bidrag betales for det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted.
I tilfælde af manglende betaling af pligtige ydelser til foreningen kan bestyrelsen afbryde
forbindelsen til anlægget helt eller delvis, når medlemmet/bruger ved brev har fået 14 dages varsel
til at berigtige forholdet.”
Den samme ret har bestyrelsen, såfremt et medlem foretager indgreb i anlægget. Ny tilslutning kan
først finde sted, når samtlige pligtige ydelser og samtlige laugets omkostninger ved afbrydelse,
herunder eventuelle sagsomkostninger, er betalt. Alle årsbidrag, afgifter, gebyrer m. v. er pr.
tilslutning.
Er anlægget indlagt af lejerne, opkræves et bidrag for hvert lejemål, der er tilsluttet anlægget.
Bidraget opkræves hos den, der af de øvrige lejere er udpeget til at modtage opkrævningen.
Hver enkelt lejer hæfter for sit eget lejemål og er først frigjort, når indbetaling har fundet sted til
Antennelauget.
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§ 4A.
Generalforsamlingen afgør årsbidragets størrelse for det løbende regnskabsår.
Hvilke kanaler der herefter skal udsendes over nettet udvælges af bestyrelsen. Der kan ved en
generalforsamling ikke fremføres forslag om enkelte kanaler til beslutning.
Ved sammensætning af den samlede kanalpakke er det bestyrelsens pligt at sammensætte denne
således, at der, ud over de kanaler som lovgivningen kræver bragt (must carry), lægges vægt på
medlemmernes ønsker, samt det i lovgivningen krævede udtryk for alsidighed.
§ 5.
Ved afhændelse af sin ejendom er medlemmet forpligtet til at betale eventuelle skyldige ydelser til
Antennelauget herunder eventuel restgæld på anlægget, med mindre den nye ejer skriftligt over for
lauget har forpligtet sig til at overtage det tidligere medlems eventuelle skyldige forpligtelser.
Lauget er berettiget til at betinge indtræden i lauget af, at den nuværende ejer betaler det hidtidige
medlems restancer til lauget.
§ 6.
Fællesantenneanlægget ejes af antennelauget, der afholder de dermed forbundne udgifter til
anlæg, drift og vedligeholdelse.
Det enkelte medlem hæfter ikke udover sit årlige bidrag for nogen af laugets forpligtelser.
Udmeldelse eller eksklusion af lauget berettiger ikke til udbetaling at andelen, pligtige indbetalte
bidrag eller opsparet formue.
§ 7.
Medlemmernes årsbidrag indbetales på en konto i et pengeinstitut.
§ 8.
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år i marts måned.
Generalforsamlingen holdes i Kalundborg kommune.
Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel i de lokale
aviser med angivelse af tid og sted for generalforsamlingen, samt hvor regnskab for det forløbne
kalenderår og budget for det kommende år er fremlagt. Såfremt antennelauget driver en
informationskanal, finder indkaldelse samtidig sted i denne med angivelse af dagsorden samt
oplysninger om regnskabets nøgletal og forslag til årsbidrag.
Såfremt der rettidigt til bestyrelsen er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen,
skal der i indkaldelsen oplyses, at der er indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
Forslagenes indhold gengives i infokanalen.
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Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Valg af dirigent og stemmetællere.
Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.
Aflæggelse af regnskab.
Fastsættelse af årsbidrag for medlemmerne for det løbende regnskabsår.
Indkomne forslag.
Valg af formand kasserer og bestyrelsesmedlemmer, i overensstemmelse med
§ 9, stk. 3.
Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for disse.
Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller mindst 10 % af
medlemmerne kræver det skriftligt. Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt af mindst
10 % af medlemmerne, har bestyrelsen at foranledige denne indkaldt snarest muligt og senest 3
uger efter modtagelsen af begæring herom, med den i begæringen angivne dagsorden.
For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler med hensyn til indkaldelse som for
ordinære generalforsamlinger.
Alle valg og vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal med mindre andet er bestemt i disse
vedtægter.
Til beslutning om vedtægtsændringer, eller om laugets ophævelse kræves, at mindst 2 tredjedele
af de fremmødte på en generalforsamling er for beslutningen. Med hensyn til ophævelse af lauget,
se § 12.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder forslag til kandidater
til bestyrelsen, jævnfør § 9, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.
Hver tilsluttet husstand har én stemme. Dette gælder uanset om bidraget ved
udlejningsejendomme betales af ejeren. Denne har pligt til at give hver enkelt lejer legitimation om,
at han er tilsluttet. Stemmeret kan dog kun udøves, hvis bidraget er betalt.
Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt.
Referat af det på generalforsamlingen passerede udarbejdes af dirigenten, eller den han
bemyndiger hertil. Derefter godkendes og underskrives referatet af dirigenten og bestyrelsen.
§ 9.
Laugets ledelse forestås af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter ren straffeattest.
Kassereren og et bestyrelsesmedlem vælges næste gang i 2013 for en periode på to år, og
derefter i 2015 og fremover for en periode på tre år.
To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på tre år, næste gang i 2013.
Formanden for bestyrelsen vælges for en periode på tre år, næste gang i 2014.
To menige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode på tre år, næste gang i 2014.
Lauget tegnes af formanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved erhvervelse,
afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes lauget af et flertal af
bestyrelsens medlemmer, hvoraf en skal være enten formanden eller kassereren.
Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen.
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Udtræder et medlem af bestyrelsen mellem to generalforsamlinger, indtræder den suppleant, der
valgt som 1. suppleant. Den indtrædende indtræder i den udtrædendes valgperiode.
§ 10.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et flertal af bestyrelsen er til stede.
Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen fører en af den selv autoriseret protokol over samtlige forhandlinger og beslutninger,
som derefter godkendes og underskrives af bestyrelsen.
Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om sin funktion.
§ 11.
Laugets regnskab revideres af to af generalforsamlingen blandt medlemmerne valgte revisorer
Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.
Laugets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Eventuelle revisionsbemærkninger indføres i laugets protokol.
§ 12.
Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke længere kan realiseres eller ophævelse
vedtages af generalforsamlingen i overensstemmelse med reglerne i § 8. Selvom
generalforsamlingen har vedtaget ophævelse i medfør af § 8 kan ophævelse først finde sted, når
spørgsmålet er forelagt samtlige medlemmer ved en til hvert enkelt medlem rettet skriftlig
henvendelse fra bestyrelsen. Inden 14 dage efter henvendelsens afsendelse kan medlemmerne da
skriftligt meddele deres stilling til ophævelsen. Ophævelsen anses for godkendt når 2/3 af de
afgivne stemmer går ind herfor.
På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3
medlemmer, der skal forestå laugets afvikling.
Eventuelt overskud, efter at alle laugets forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på
ophørstidspunktet værende medlemmer.
Vedtægterne er senest ændret ved generalforsamlingen - onsdag den 12. marts 2014.
Kalundborg marts 2014
Bestyrelsen for Kalundborgegnens Antennelaug.
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