Vedtægter for Østbirk Antenneforening i overgangsårene fra 2020 til 2024.
§1
Foreningens navn er Østbirk Antenneforening.

§2
Foreningens interesseområde er Østbirk by og nærmeste omegn. Nærmeste omegn defineres ud fra
foreningens økonomiske interesser og eksisterende forsyningsområde, og varetages til enhver tid af den
siddende bestyrelse.
§3
Foreningens formål er, at efter underskrevet kontrakt med Stofa om køb af foreningen marts/april 2020, at
tilgodese, at de kontraktlige forpligtigelser mellem ØAF og Stofa overholdes. Dette gøres konkret af den
siddende bestyrelse. Der er tale om en overgangsperiode fra Marts/april 2020 indtil foreningen endeligt
nedlægges i 2024.
§4
udgår
§5
Udgår
§6
Foreningens kapitalgrundlag er de tilbageværende aktiver, der findes i foreningen ved generalforsamlingen
marts 2020, fratrukket løbende driftsudgifter. Fra Stofa køber foreningen, betales der ikke længere
kontingent til foreningen.
Bestyrelsen skal aflægge årlig regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret. Aktiver udbetales efter de
udpegede likvidatorens bestemmelser. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og revisionen, og skal af
bestyrelsen forelægges på den ordinære generalforsamling.
§7
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Foreningen ledes af en
bestyrelse på 5 medlemmer. Det forventes at de bestyrelses medlemmer der er i bestyrelsen ved
generalforsamlingen i marts 2020 – forsætter til foreningen endeligt nedlægges.
Medlemmer defineres som de der var medlem på tidspunktet for generalforsamlingen marts 2020.
Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år
inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder
anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne begærer det vedlagt forslag til dagsorden. I sidst
nævnte tilfælde indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 40 dage
efter begæringens modtagelse. Enhver generalforsamling skal af bestyrelsen indkaldes med mindst 8 dages
varsel ved bekendtgørelse i et lokalt blad. Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde
følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen..
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Udgår.
5. Udgår.
6. Valg til bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
§8
Hvert medlem af foreningen har på generalforsamlingen 1 stemme pr. husstand. Et medlem, som pga.
sygdom eller bortrejse er forhindret i at møde, kan afgive fuldmagt til et andet medlem til at stemme, men
ingen deltagere i generalforsamlingen kan dog afgive mere end 1 stemme foruden sin egen. Af hensyn til
antenneforeningens administration, skal lejeboligforeninger, eller udlejere stå for medlemskabet til
antenneforeningen, Bestyrelsen kan dog beslutte andre mere hensigtsmæssige aftaleforhold med det
enkelte boligselskab. Antenneforeningen godtager en fuldmagt fra udlejer til lejer, dog maksimalt én
stemme pr lejer.
Alle sager på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed, dog kræves til ændring af
vedtægter og til bestemmelser om foreningens opløsning, at mindst 1/2 af mulige stemmer er mødt op, og
at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Hvis 1/2 af mulige stemmer ikke er mødt, men 2/3 af
de fremmødte stemmer for forslaget, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med foreskrevet varsel
og med samme dagsordenforslag, og denne generalforsamling er da beslutningsdygtig uanset de mødte
stemmers antal, og sagen afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
§9
Såfremt der efter iagttagelse af §7, skulle være behov for et eller flere nye bestyrelses medlemmer, vil valg
af bestyrelse skal foregå ved skriftlig afstemning, og stemmesedlen skal være påført lige så mange navne,
som der skal vælges medlemmer. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær for et år ad gangen blandt
bestyrelsens medlemmer.
§10
Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan meddeles
enkeltpersoner prokura.
§11
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig eller kollektiv hæftelse.
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket,

uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed, der
formidles via foreningens kabelanlæg.
§12
Formanden kan til enhver tid indvarsle til bestyrelsesmøde, og skal indvarsle til et sådant, når mindst 2
bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er
til stede. Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol, der underskrives. Bestyrelsens beslutninger tages ved
almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed falder forslaget.
§13
Medlemskabet af foreningen ophører automatisk ved udgangen af 2024 uden yderlige information.
§14
Sidste generalforsamlingen afholdes marts 2024, hvor eneste punkt er godkendelse af afsluttende
regnskab. Foreningen er opløst, når generalforsamlingen har godkendt regnskabet over likvidationen.
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