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§ 1 

Foreningens navn er: SAXOPARKENS ANTENNEFORENING, 5210 Odense NV. 

 

§ 2 

Foreningens interesseområde er: BERGTHORASVEJ, BREIDAVEJ, EGILSVEJ, GULLFOSSVEJ, 

GUNLØGSVÆNGET, HALFDANSVÆNGET, LEIFSVÆNGET, NJALSVEJ, SAXOVEJ, 

SAXOVÆNGET, TINGVALLAVEJ, VØLVESVEJ m.v. 

 

§ 3 

Foreningens formål er at drive fællesantenneanlæg for modtagningen af radiofoni- og fjernsynspro-

grammer i det i § 2 angivne område i henhold til gældende lov. 

 

§ 4 

Enhver, som er tilsluttet foreningens fællesanlæg, skal være medlem af foreningen. Enhver, som bor i 

foreningens forsyningsområde, jfr. § 2, kan forlange sig tilsluttet foreningens fællesanlæg mod at 

betale gældende tilslutningsafgift. 

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, kan af bestyrelsen 

ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, afbrydes hans forbindelse til anlægget. 

Enhver eksklusion skal godkendes af den næstfølgende generalforsamling. 

 

§ 5 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned og indvarsles af bestyrelsen ved 

skriftlig meddelelse senest 3 uger før den nævnte dato. Samtidig tilstilles medlemmerne det reviderede 

regnskab og forslag til budget for indeværende år. Regnskabet skal indeholde foreningens aktiver og 

passiver samt vurderinger og afskrivninger på antenneanlægget. Dette udarbejdes af en ekstern revisor. 

 

Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter: 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Efter ønske kan protokollen            

                   oplæses. 

 3. Aflæggelse af regnskab. 

 4. Indkomne forslag. 

 5. Fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og gebyr. Vedtagelse af budget. 

 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

 7. Valg af 2 bilagskontrollører og 1 bilagskontrollørsuppleant. 

 8. Eventuelt. 

 

Forslag til behandling under punkt 4 skal - med forslagsstillerens underskrift - skriftligt tilstilles et 

bestyrelsesmedlem senest 10 dage før generalforsamlingen. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, eller hvis 50 

medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsender dagsorden og beder derom. 

Ekstraordinær generalforsamling skal herefter indkaldes senest 14 dage efter, at kravet om dette er 

modtaget. 

Ved ekstraordinær generalforsamling vedtages afgørelser ved 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. 

 

§ 6 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflertal, dog kræver lovændringer 
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3/4 flertal. Den til enhver tid lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun 

medlemmer med gyldig kvittering for betalt kontingent kan stemme på generalforsamlingen. Hver 

tilsluttet husstand tæller for et medlem og har således en stemme. 

Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Fuldmagten skal 

afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. 

I særlige tilfælde kan der foretages urafstemning. 

Bestyrelsen søger for, at der føres protokol over generalforsamlingerne. 

Kandidater, der er fuldgyldig medlem af foreningen, kan opstilles og vælges til 

bestyrelsesposter/bilagskontrollørposter uden at være tilstede ved generalforsamlingen. Det er dog 

en forudsætning, at den enkelte kandidat skriftligt over for bestyrelsen har tilkendegivet at være 

villig til at modtage valg. 

 

 

§ 7 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at 

formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, medens kassereren og 1 bestyrelsesmedlem 

vælges i ulige år. 

Bestyrelsen vælger selv sekretær. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og efter gældende vedtægter træffer de beslutninger, 

der er nødvendige for foreningens virksomhed. 

Udvidelser af anlægget skal fremlægges på en generalforsamling. 

Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne ud over det fastlagte kontingent. 

Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at teleinspektionen er underrettet om, hvem der 

tegner anlægget. 

 

§ 8 

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 - 31/12. 

Kassereren søger for rettidig opkrævning af kontingentet. Sidste rettidig indbetaling er den første 

hverdag i kvartalet. Alle indbetalinger skal ske på foreningens bankkonto. 

Bestyrelsen sørger for, at foreningens midler anbringes på bedste måde. 

Revisionen finder sted en gang årligt efter regnskabets afslutning. 

Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det. Dog skal et sådan kasseeftersyn 

foretages mindst en gang årligt. 

 

§ 9 

Dersom et medlem ikke rettidig har indbetalt forefaldende forpligtelser, pålægges der gebyr ved 

påkrav. Dette gebyr fastsættes af Foreningen. Har medlemmet ikke senest ved udgangen af kvartalets 

første måned bragt sit forhold i orden, afbrydes tilslutningen til anlægget. Medlemmet er pligtig til at 

betale samtlige udgifter, der er en følge af manglende indbetaling. 

Udmeldelse af foreningen skal ske senest en måned før udgangen af et kvartal. Udmeldelsen har 

virkning fra slutningen af kvartalet. Der refunderes intet. 

 

 

§ 10 

Bestyrelsen vælger en tekniker, der skal forestå vedligeholdelse af og føre tilsyn med fællesanten-

neanlægget. Teknikeren er over for bestyrelsen ansvarlig for, at antenneanlægget vedligeholdes på for-

svarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol på anlægget. Teknikeren modtager reklamationer fra 

bestyrelsen over anlæggets funktion. Teknikeren skal til enhver tid have adgang til husene for eftersyn 
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eller reparation af antennekablerne. 

Bestyrelsen skal være i besiddelse af genparter af alle målerapporter, der af teknikeren er indsendt til 

teleinspektionen. 

 

 

§ 11 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

Større økonomiske forpligtelser for foreningen kun i forbindelse med skriftlig aftale/kontrakt 

Dog kan låneoptagelse kun foretages efter vedtagelse på en generalforsamling. 

Ved lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

 

 

§ 12 

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen 

skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske på en lovligt indvarslet general-

forsamling, hvor mindste 3/4 af medlemmer stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 

3/4 af medlemmer, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 3/4 af de fremmødte 

stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalfor-

samling, som indvarsles skriftligt med 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinær generalforsamling 

med mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette 

gældende uanset antallet af fremmødte. 

 

§ 13 

Ved ejer-/lejerskifte er den nye ejer/lejer medlem af foreningen og forpligter sig til at overholde de til 

enhver tid gældende vedtægter. 

Nye medlemmer kan optages i foreningen ved at betale den tilslutningsafgift, der er fastsat på 

generalforsamlingen og som bør udgøre en andel af anlæggets værdi - foreningens formue i forhold til 

medlemstallet. Desuden betaler et nyt medlem alle udgifter til den tekniske installation direkte til 

teknikeren. 

En ejendom som tidligere har været medlem af Antenneforeningen, kan genindtræde i Foreningen ved 

at betale et genåbningsgebyr, som dækker Servicefirmaets omkostninger ved genopretningen af signal 

 

§ 14 

Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte 

stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i 

indkaldelsen til generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal 

tilstilles foreningens medlemmer. 

 

§ 15 

Tvivlsspørgsmål vedrørende disse vedtægters forståelse afgøres af generalforsamlingen. 

 

 

------------------- 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. marts 1993. Senest ændret 25.februar 2016. 


