
 
ULDUM ANTENNEFORENING 

AFHOLDT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

på Uldum Kro mandag den 23. april 2012, kl. 19.30. 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Godkendelse af vedtægtsændring fra den ordinære generalforsamling 25. januar 

2012 
3. Evt. 

 

Hvis vedtægtsændringen godkendes betyder det, at ”medlemsbidrag kan opkræves én el-
ler flere gange om året” – og ikke kun som nu 1. maj. 
  
 

Pkt. 1. 
John Domino valgt som dirigent – Flemming Stoumann som referent. 
 

Pkt. 2. 
Bestyrelsens tekst til nye vedtægter vedr. pkt. 3 om opkrævningsterminer blev vedtaget 
med alle stemmer for.  Ingen stemte imod eller stemte ugyldigt. 
 

Pkt. 3. 
Intet. 
 

 

Den nuværende tekst lyder:  
”Ethvert medlem forpligter sig til, udover at modtage installation af tilslutning af fællesan-
tenneanlæg og betale den derfor fastsatte tilslutningsafgift iflg. kontrakt med leverandøren, 
at betale et årligt medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen, at er-
lægge første gang ved indmeldelsen, og derefter inden hvert års 1. maj. – Medlemsbidra-
get fastsættes således, at det dækker omkostninger og afgifter til drift, forsikringer, vedli-
geholdelse og nødvendige ændringer i anlægget og foreningsomkostninger.  
Opkrævningen af ovenstående sker hos ejeren af tilslutningen. Det betyder at udlejer i ud-
lejningsejendomme og lejligheder, vil blive opkrævet kontingentet for hvert enkelt lejemål 
(tilslutning) han/hun ejer.” 
 
Bestyrelsens forslag til ny tekst lyder: ” Ethvert medlem forpligter sig til, udover at modtage 
installation af tilslutning af fællesantenneanlæg og betale den derfor fastsatte tilslutnings-
afgift iflg. kontrakt med leverandøren, at betale et årligt medlemsbidrag, hvis størrelse 
fastsættes af generalforsamlingen. 
Medlemsbidraget kan efter bestyrelsen beslutning opkræves én eller flere gange om 
året og fastsættes således, at det dækker omkostninger og afgifter til drift, forsikringer, 
vedligeholdelse og nødvendige ændringer i anlægget og foreningsomkostninger.  
Opkrævningen af ovenstående sker hos ejeren af tilslutningen. Det betyder at udlejer i ud-
lejningsejendomme og lejligheder, vil blive opkrævet kontingentet for hvert enkelt lejemål 
(tilslutning) han/hun ejer.” 


