Vedtægter
for

Holbæk Vest
Antennelaug

§1
Navn og hjemsted
Laugets navn er “Holbæk Vest Antennelaug” med hjemsted i Holbæk Kommune. Stiftende
generalforsamling afholdtes den 25. november 1997 i Tuse Forsamlingshus.
§2
Formål
Antennelaugets formål er at skabe bedst mulig modtagelse af radio- og fjernsynsprogrammer
indenfor laugets område.
§3
Medlemmer
Stk. 1.
Som medlem kan optages enhver, der er ejer eller lejer af en beboelse indonfor laugets
område (dokumenteret tilslutningsmulighed) og som har erlagt den til enhver tid fastsatte
tilslutningsafgift og medlemsbidrag, samt tilslutningsaftale. Indmeldelsen er bindende.
Stk. 2.
Udmeldelse af lauget skal ske skriftligt til formanden for bestyrelsen senest den 30.
september. Udmeldelsen har så effekt pr. 1. januar det efterfølgende kalenderår.
§4
Medlemmernes forpligtelser
Stk. 1.
Hvert medlem skal årligt betale et medlemsbidrag til antennelauget. Bidraget dækker udgifter
der medgår til anlæggets drift såsom vedligeholdelse, el-forbrug, forsikringspræmier,
programafgifter og lignende. Beløbet fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter
indstilling fra bestyrelsen, Medlemsbidraget der vedtages på generalforsamlingen dækker
indeværende kalenderår (1.1.-31.12.) og skal betales inden 30 dage efter udsendelse af
opkrævning.
Tilsvarende fastsættes hvert år af generalforsamlingen, efter indstilling fra bestyrelsen, den
tilslutningsafgigt, der skal betales af nye medlemmer ved tilslutning indtil afholdelse af næste
generalforsamling.
Stk. 2.
Medlemmerne skal acceptere, at den nødvendige ledningsføring fra hovedkabel til eget hus
eller nabo, føres over den pågældendes grundareal. Der skal ved nedgravning af kabler over
medlemmernes grunde tages størst mulig hensyn til medlemmernes ønsker om kabelføring,
således at der sker mindst mulig skade.
Stk. 3.
Medlemmerne er pligtige til at acceptere, at hovedkabel og eventuelle forstærkere og
tilslutningsstandere placeres på eller ved medlemmets grund. Medlemmerne er pligtig til at
acceptere de foranstaltninger, der er nødvendige for vedligeholdelse af anlæg og fødekabler.
Stk. 4.
Hvert medlem skal acceptere en på sit matrikelnummer, for anlægget, eventuel nødvendig
tinglysning.
Stk. 5.
Kun antennelaugets installatør må foretage reparationer af anlægget samt tilslutninger fra
fordelingsstander til hus eller lejlighed. Dette gælder også brud på kabler, der løber på eller
ved medlemmets grund eller ejendom. Medlemmer er pligtige til at holde deres
modtagerapparater samt installationer og kabler fra fordelingsstander til modtagerapparater i
en sådan stand, at defekter ikke generer de øvrige til anlægget tilsluttede medlemmer.
Stk. 6.

Hvis medlemmet ønsker tilslutning til mere end en modtager, påhviler det medlemmet selv at
betale eventuelle ekstra udgifter, som dette vil medføre.
Stk. 7.
Såfremt de i nærværende vedtægter fastsatte regler og forpligtelser ikke overholdes, kan
laugets bestyrelse med 8 dages varsel foranledige antenneanlæggets tilførsel af signaler
afbrudt. Bestyrelsen fastsætter betingelserne for restancebehandling.
Stk. 8.
Bortset fra sådanne udgifter, der alene vedrører medlemmets modtagerapparat(er) eller den
indvendige installation, herunder tilslutningskabel fra skel til hus, henhører alle reparationer af
det fælles anlæg under laugets fællesudgifter, der afholdes af lauget over dettes
driftsregnskab. Medlemmer er dog ansvarlige for beskadigelser, de selv måtte påføre de
forbindelseskabler, forstærkere- og fordelingsstandere m.v., der findes på egen grund.
Sådanne beskadigelser skal iøvrigt straks meddeles til lauget.
§5
Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelsen skal ske
med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af brev. Forslag til generalforsamlingen må være
indgivet til formanden skriftligt inden den 15. januar før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal være:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning om laugets virke i det forløbne år.
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år.
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Eventuelt
§6
Valg af dirigent

Generalforsamlingen vælger ved simpel flerstemmighed en dirigent, der leder forhandlingerne
og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes
resultater.
§7
Stemmeret og afstemning
Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed. Hver tilsluttet husstand regnes for et
medlem og har een stemme. Stemme må afgives personligt. Medlemmer, der er i restance
med medlemsbidrag eller andet beløb til lauget, har ingen stemmeret. Simpel flerstemmighed
er afgørende, undtagen til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om
laugets opløsning, hvor det kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne har givet møde og
at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Har ikke halvdelen af medlemmerne
givet møde på generalforsamlingen, men forslaget iøvrigt er vedtaget med 2/3 af de
repræsenterede stemmer, afholdes en ekstraordinær generalforsamling og forslaget kan her
vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer, uden hensyn til de mødte medlemmers
antal.
§8
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens
beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 10% af medlemmerne, med
angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling sker på samme måde som til den
ordinære, jvf. §5.
§9
Bestyrelse, revisor og suppleanter
Antennelauget ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, som af sin midte selv vælger en
formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. På generalforsamlingen vælges en
bestyrelsessuppleant, en revisor samt revisorsuppleant. Bestyrelsen vælges 2 medlemmer for
2 år ad gangen. Bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad
gangen. Genvalg kan finde sted.
§10
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en protokol over sine forhandlinger.
Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er tilstede, herunder
formanden eller næstformanden. Dog er formandens, eller i dennes fravær næstformandens,
stemme afgørende ved stemmelighed.
Lauget tegnes af to medlemmer af bestyrelsen. Hvor vigtige afgørelser foreligger, f.eks.
optagelse af lån, eller når større interesser for medlemmerne står på spil, skal bestyrelsen for
forelægge sagen for en generalforsamling.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 af
bestyrelsesmedlemmerne forlanger det.
§11
Regnskabsår
Antennelaugets regnskabsår er kalenderåret.
§12
Forhandlingsprotokol
De på generalforsamling og bestyrelsesmøder forhandlede sager og fattede beslutninger
indføres i laugets forhandlingsprotokol.
§13
Antennelaugets opløsning
Antennelauget kan kun opløses i en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Til lovlig
vedtagelse kræves en som i §7 fastsat majoritet. Forinden laugets opløsning vedtages, skal
generalforsamlingen have truffet bestemmelse om anvendelse af laugets formue og
aktiviteter.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, afholdt den 9. februar 2005 i Tuse
Forsamlingshus.
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