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Vedtægter for 
 

Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august 1971. 
 

1. Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er 

Uldum 
 

2. Foreningens formål er, at etablere fællesantenneanlæg med størst mulig 
antal programmer for radio og fjernsyn og varetage anlæggets drift og 

administration. 
 

3. Ethvert medlem forpligter sig til, udover at modtage installation af til-
slutning af fællesantenneanlæg og betale den derfor fastsatte tilslut-

ningsafgift ifølge kontrakt med leverandøren, at betale et årligt med-
lemsbidrag, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Medlems-

bidraget 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 bety-

der at udlejer i udlejningsejendomme og lejligheder, vil blive opkrævet 
kontingentet for hvert enkelt lejemål (tilslutning) han/hun ejer. 

 
4. Såfremt et medlem ikke i rette tid betaler medlemskontingent, kan be-

styrelsen efter forgæves påkrav lade medlemmets forbindelse med an-
tenneanlægget afbryde. – Det samme kan ske, såfremt et medlem fore-

tager indgreb i antenneanlægget eller stikket eller lader det foretage af 
andre end sådanne, der er godkendt af foreningen. Gentilslutning kan 

først ske, når det pågældende medlem har betalt alle restancer samt et 
tilslutningsgebyr efter gældende dagspris. 

 
Ethvert medlem er forpligtet til at betale kontingent, endskønt forbindel-

sen med anlægget er afbrudt. 
 

Ved væsentlig eller gentagen misligholdelse af sine pligter overfor for-

eningen kan et medlem ekskluderes af foreningen efter beslutning af be-
styrelsen. – Eksklusionen kan indbringes for generalforsamlingen, der 

har den endelige afgørelse. 
 

5. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anlig-
gender. 

 
Ordinær generalforsamling afholdes i Uldum hvert år inden udgangen af 

januar måned efter forudgående indkaldelse med 14 dages varsel i den 
til enhver tid mest dækkende ugeavis eller dagblad. 
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Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det 
fornødent, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt forlanger det 

med angivelse af den ønskede dagsorden. Om varsel, indkaldelse, form 
og sted gælder samme regler som for ordinær generalforsamlinger. 

 

Når forlangende om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er 
indkommet til bestyrelsen, har denne uopholdeligt at iværksætte indkal-

delse med den angivne dagsorden. 
 

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal angive dagsordenen, 
der skal omfatte følgende punkter: 

 
a. Valg af dirigent. 

b. Formandens beretning for det forløbne år. 
c. Aflæggelse af regnskab. 

d. Indkomne forslag 
e. Fastsættelse af kontingent. 

f. Valg af bestyrelse. 
g. Valg af revisor. 

h. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisorer. 

i. Eventuelt. 
 

 
Forslag fra medlemmer må, for at blive behandlet på generalforsamlin-

gen, være indgivet i skriftlig form til bestyrelsen senest 8 dage før gene-
ralforsamlingen. 

 
Alene de på dagsordenen optagne forhandlingsemner kan sættes under 

afstemning på generalforsamlingen. 
 

Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed. 
 

Programpakken indeholdende betalingskanaler fastsættes af bestyrelsen. 
Dette kan ske på baggrund af indkomne forslag, vejledende afstemning 

eller i samarbejde med andre antenneforeninger.  

 
Ved valg af indhold i den store programpakke, er det kun de medlem-

mer, der på valgtidspunktet har den store pakke, der har stemmeret. 
 

Til gennemførelse af lovændringer og foreningens opløsning kræves dog 
vedtagelse på to generalforsamlinger med 2/3’s majoritet af de afgivne 

stemmer. 
 

Ved foreningens opløsning skal der hengå mindst 1 og højst 3 måneder 
mellem de 2 generalforsamlinger. – På den sidste generalforsamling 

vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå forenings 
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afvikling. – Foreningens formue anvendes til et sådant offentligt eller 
velgørende formål, som på den sidste generalforsamling opnår mindst 

2/3 af de afgivne stemmer. – Kan en sådan majoritet ikke opnås, vil der 
være at indkalde til en ny generalforsamling, hvor anvendelse til formål 

som de angivne kan vedtages med simpel majoritet. 

 
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og 

underskriver forretningsprotokollen, der autoriseres af bestyrelsen. 
 

Ethvert medlem har 1 stemme. Stemmeafgivningen er skriftlig. 
 

6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, formand, sekretær og 3 menige 
medlemmer, der vælges direkte af generalforsamlingen, der tillige væl-

ger 2 suppleanter. 
 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. 
 

Formanden vælges af generalforsamlingen hvert år. Der vælges 2 besty-
relsesmedlemmer hvert år, således at bestyrelsesmedlemmerne er på 

valg forskudt. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer, sekretær og to 

menige bestyrelsesmedlemmer. 
 

Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender og repræsente-
rer foreningen i alle forhold. Foreningen tegnes af formanden og kasse-

ren i foreningen. Bestyrelsen har ret til at antage en regnskabsfører til at 
føre foreningens regnskab. 

 
Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmed-

lemmer kræver det. Enhver beslutning træffes ved stemmeflerhed. I til-
fælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 

 
Formanden leder forhandlingerne. 

 
Alle bestyrelsesbeslutninger indføres i generalforsamlingsprotokollen. 

 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 
 

Bestyrelsen er pligtig snareste gørligt at gennemføre de af generalfor-
samlingen tagne beslutninger. 

 
Er formanden forhindret, træder sekretæren i dennes sted, indtil hindrin-

gen ophører eller en ny formand vælges af generalforsamlingen. 
 

Sekretæren fører protokollen over generalforsamlingen og bestyrelsens 
møder. 
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Bestyrelsen forpligtiger sig til, at der føres omhyggeligt regnskab over 
foreningens udgifter og indtægter og påser at medlemsydelserne retti-

digt indgår. – Derhos udfærdiger den til den årlige generalforsamling et 
af revisorerne revideret regnskab. 

 

7. Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. 
 

Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne 2 revisorer for 2 år ad 
gangen, således at 1 revisor afgår hvert år, første gang efter lodtræk-

ning. Desuden vælger generalforsamlingen 1 revisorsuppleant. 
 

Revisorerne reviderer det af regnskabsføreren udfærdigede, og af besty-
relsen underskrevne årsregnskab. 

 
Eventuelle revisorbemærkninger indføres i foreningens protokol. 

 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling. 

 
Tillægsvedtægter for Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august 1971. 

 

8. Nedennævnte vedtægtsændring er vedtaget på ekstraordinær general-
forsamling på Uldum Kro den 31. marts 1977: 

 
Foreningens medlemmer hæfter pro rata for den gæld Uldum Antenne-

forening til enhver tid måtte være eller blive skyldig. 
 

 
Vedtægtsændringer for Uldum Antenneforening den 26. 10. 77. 

 
9. Ved fremtidige tilflytninger eller flytninger inden for Uldum Antennefor-

enings område, kan eksisterende tilslutninger ikke flyttes med. 
 

Hvis en ny tilslutning ønskes, må den købes ved foreningen eller af den 
autoriserede anlægsinstallatør. 

 

10. Ved salg af ejendommen inden tilslutningen er fuldt betalt forpligter den 
ny køber sig til at overtage den resterende gæld på kontrakten. 

 
11. Disse vedtægter erstatter vedtægter med ændringer af  den 8. 10. 1987. 

I disse vedtægter er der efter generalforsamlingsbeslutning af 2004-10-
28 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamlingsbeslutning ændret i 

punkt 5 vedr. tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsam-
ling. Tidspunktet for generalforsamlingen er ændret fra oktober måned (i 

vedtægter af 8. 10. 1987) til ’inden udgangen af januar måned’. 
 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 2004-10-28 
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12. Disse vedtægter erstatter vedtægter med ændringer af den 28. 10. 

2004. I disse vedtægter er der efter generalforsamlingsbeslutning af 
31.01.2007 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamlingsbeslutning 

tilføjet følgende i pkt. 5; ”Programpakken indeholdende betalingskanaler 

fastsættes af bestyrelsen på baggrund af en vejledende afstemning, som 
afholdes i tiden op til generalforsamlingen.  

Der tilsendes i god tid inden ordinære generalforsamling hvert enkelt 
medlem en stemmeseddel med de kanaler, der kan komme på. Bestyrel-

sen sammensætter, med udgangspunkt i resultatet af denne vejledende 
afstemning mindst 2 forslag til programindholdet.  

Generalforsamlingen træffer beslutning om hvilket af de fremsatte for-
slag, der skal gælde i den næste periode.” 

 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 2007-12-06 

 
1. Disse vedtægter erstatter vedtægter med ændringer af den 6. 12. 2007. 

I disse vedtægter er der efter generalforsamlingsbeslutning af 
30.01.2008 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamlingsbeslutning 

tilføjet følgende i punkt 3; ”Opkrævningen af ovenstående sker hos eje-

ren af tilslutningen. Det betyder at udlejer i udlejningsejendomme og lej-
ligheder, vil blive opkrævet kontingentet for hvert enkelt lejemål (tilslut-

ning) han/hun ejer.”, og ændret i pkt. 6 vedr. antallet af bestyrelses-
medlemmer. Punkt 6, stk. 1, 2 og 3 ændres fra: ”Bestyrelsen består af 3 

medlemmer, formand, sekretær og et meningt medlem, der vælges di-
rekte af generalforsamlingen, der tillige vælger 1 suppleant. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 
Formanden vælges af generalforsamlingen hvert år, sekretæren afgår 

det ene år, og det menige medlem det andet, første år ved lodtrækning. 
Genvalg kan ske.” 

til: 
” Bestyrelsen består af 5 medlemmer, formand, sekretær og 4 menige 

medlemmer, der vælges direkte af generalforsamlingen, der tillige væl-
ger 2 suppleanter. 

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. 

Formanden vælges af generalforsamlingen hvert år. Der vælges 2 besty-
relsesmedlemmer hvert år, således at bestyrelsesmedlemmerne er på 

valg forskudt. Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer, sekretær og to 
menige bestyrelsesmedlemmer. 

 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 09.04.2008 

 
14. Disse vedtægter erstatter vedtægter med ændringer af den 09.04.2008. 

I disse vedtægter er der efter generalforsamlingsbeslutning af 
27.01.2010 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamlingsbeslutning 

ændres i § 5, stk. 9, 10 og 11, som lyder: ” Programpakken indeholden-
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de betalingskanaler fastsættes af bestyrelsen på baggrund af en vejle-
dende afstemning, som afholdes i tiden op til generalforsamlingen.  

Der tilsendes i god tid inden ordinære generalforsamling hvert enkelt 
medlem en stemmeseddel med de kanaler, der kan komme på. Bestyrel-

sen sammensætter, med udgangspunkt i resultatet af denne vejledende 

afstemning mindst 2 forslag til programindholdet.  
Generalforsamlingen træffer beslutning om hvilket af de fremsatte for-

slag, der skal gælde i den næste periode.” 
til (følgende bliver § 5, stk. 9): 

” Programpakken indeholdende betalingskanaler fastsættes af bestyrel-
sen. Dette kan ske på baggrund af indkomne forslag, vejledende afstem-

ning eller i samarbejde med andre antenneforeninger.” 

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 21.12.2010 
 

 
15. Disse vedtægter erstatter vedtægter med ændringer af den 21.12.2010. 

I disse vedtægter er der efter generalforsamlingsbeslutning af 
25.01.2012 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamlingsbeslutning 

af 23.04.2012 ændret i § 3, som før ændring 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 fast-
sættes af generalforsamlingen, at erlægge første gang ved indmeldelsen, 

og derefter inden hvert års 1. maj. – Medlemsbidraget fastsættes såle-
des, at det dækker omkostninger og afgifter til drift, forsikringer, vedli-

geholdelse og nødvendige ændringer i anlægget og foreningsomkostnin-
ger. 

Opkrævningen af ovenstående sker hos ejeren af tilslutningen. Det bety-
der at udlejer i udlejningsejendomme og lejligheder, vil blive opkrævet 

kontingentet for hvert enkelt lejemål (tilslutning) han/hun ejer.” 
til følgende nye § 3:   

”Ethvert medlem forpligter sig til, udover at modtage installation af til-
slutning af fællesantenneanlæg og betale den derfor fastsatte tilslut-

ningsafgift ifølge kontrakt med leverandøren, at betale et årligt med-

lemsbidrag, 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 bety-

der at udlejer i udlejningsejendomme og lejligheder, vil blive opkrævet 
kontingentet for hvert enkelt lejemål (tilslutning) han/hun ejer.” 

 
Således endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 

23.04.2012. 
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Formand   _____________________________________ 
Sekretær:   _____________________________________ 

 
Bestyrelsesmedlemmer: _____________________________________ 

 
Dirigent:   _____________________________________ 

 


