
VEDTÆGTER 
 

for 

 

Brørup MedieNet 
 

§ 1. 

NAVN OG FORMÅL 

Foreningen er stiftet den 23. august 1971 under navnet Brørup antenneforening nu: 

 

”Brørup MedieNet” 

 

Nettet ejes af foreningen. 

Foreningens formål er at distribuere radio- fjernsynsprogrammer og anden én- og tovejs 

kommunikation i foreningens kabelanlæg i overensstemmelse med de til enhver tid gældende 

bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg, samt at varetage anlæggets drift 

og administration. 

Udbuddet af ydelser kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af 

transmissionskapacitet i nettet til tredjemand. 

Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller 

sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser. 

 

§ 2. 

MEDLEMSSKAB 

Som medlemmer af foreningen kan optages enhver husejer i Brørup, der falder indenfor foreningens 

naturlige forsyningsområde, og hvor foreningen har besluttet at etablere kabelanlæg. Tilslutning 

sker mod betaling af den gældende tilslutningsafgift. 

Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog selvstændigt 

blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren skal i så fald dokumentere tilladelse fra ejeren. 

Bestyrelsen kan fastsætte regler for, i hvilket omfang og på hvilke betingelser enkelttilslutninger 

evt. kan lejes. 

Tilslutningsafgift/lejeafgift og kontingent fastsættes af bestyrelsen. 

Tilslutningsafgift/lejeafgift opkræves ved ejendommens ejer eller lejer efter bestyrelsens beslutning.  

Kontingent opkræves ved ejendommens ejer eller lejer efter bestyrelsens beslutning. 

 

§ 3. 

FRAFLYTNING ELLER EJERSKIFTE 

Ved fraflytning eller ejerskifte kan den nye ejer/lejer indtræde som medlem af Antenneforeningen, 

såfremt vedkommende ønsker det og indbetaler det til enhver tid gældende kontingent. 

Den nye ejer/lejer overtager ikke det tidligere medlems restancer. 

Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da denne følger ejendommen. 

 

§ 4. 

UDMELDELSE 

Udover ejerskifte/fraflytning kan udmeldelse af foreningen kun ske til et kvartalsskifte. 

Udmeldelsen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel. 

I forbindelse med udmeldelse kan et medlem ingensinde kræve udbetaling af andel af foreningens 

kapital. 

 



§ 5. 

FORPLIGTELSE OG HÆFTELSE 

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

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en vedkommende påhvilende forpligtelse til 

foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til 

anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den 

manglende indbetaling, herunder gentilkobling til anlægget. 

 

§ 6. 

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 

Antenneforeningen afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets drift og vedligeholdelse. 

Foreningens midler indsættes på konto i et pengeinstitut eller placeres i stats-/kreditforenings 

obligationer. 

Over foreningens midler kan alene disponeres med underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 

den ene skal være formanden eller næstformanden. 

Bestyrelsen kan meddele foreningens forretningsfører fuldmagt til at modtage indbetalinger og 

betale indgåede forpligtelser. 

Eventuelt overskud hensættes til brug ved ekstraordinære ændringer af antenneanlægget. 

Kun de af antenneforeningens autoriserede reparatører må udføre arbejdet på stikledningerne. 

Brud på hovedanlæg, kabler og forstærkere skal straks meddeles antenneforeningen. Medlemmerne 

skal acceptere de foranstaltninger, der er nødvendige for vedligeholdelse af anlægget. 

Medlemmerne er pligtige til at tåle, at stikledninger, forstærkere og standere placeres ved eller på 

deres ejendom uden betaling fra foreningens side. 

Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre stikledninger, 

forstærkere og standere, der findes på deres egen ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne 

påfører anlægget skade uden for deres egen ejendom. 

Medlemmerne er pligtig til at holde deres modtagerapparater, indvendige installationer og 

stikledninger i en sådan stand, at defekter ikke generer øvrige medlemmers modtagning af signaler. 

Installationer og stikledninger samt vedligeholdelse af disse, er medlemmerne selv ansvarlig for. 

Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage ændringer af anlægget eller dele 

heraf. 

I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens love og vedtægter, 

er bestyrelsen berettiget til straks at afbryde forbindelsen. Medlemmet er pligtig til at betale 

samtlige udgifter, der evt. er forbundet herved. 

Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer, som følge af direkte eller indirekte tab ved skade, 

er under alle omstændigheder udelukket. 

 

§ 7 

ÆNDRINGER OG UDVIDELSER 

Bestyrelsen kan beslutte og igangsætte udvidelser af anlægget, som tilgodeser foreningens 

formålsparagraf. 

Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som 

forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af 

disse. 

Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal foretages udvidelser af anlægget, selv om udvidelsen 

kræver anskaffelse af udstyr eller ombygning af anlægget. 

Det vil være bestyrelsens skøn, om de økonomiske konsekvenser af en sådan udvidelse skal 

behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Det skal i indkaldelsen tydeligt angives, at det er 

det pågældende spørgsmål, som er på dagsordenen. 



Bestyrelsen sammensætter efter dialog med medlemmerne en programflade, der så vidt muligt 

afspejler flertallet af medlemsønsker, men samtidig også tilgodeser større mindretalsinteresser. 

 

§ 8. 

BESTYRELSE 

Foreningen ledes dagligt af en bestyrelse bestående af 5 personer, der vælges for 2 år ad gangen, 

således at 2 af bestyrelsen er på valg i ulige år og 3 er på valg i lige år. Valg af bestyrelse foregår 

ved den ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og teknisk 

tilsynsførende. 

Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at 

engagere eventuelt lønnet medhjælp, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. til drift og 

vedligeholdelse, assistance af revisor, advokat, ingeniør, landinspektør m.v.. 

Der kan ydes honorar eller godtgørelse til valgte personer i foreningens tjeneste. 

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden 

for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har 

ikke besluttende myndighed.  

Der afholdes bestyrelsesmøder så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det 

nødvendigt. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. 

Der føres protokol over samtlige forhandlinger og beslutninger. Beslutninger træffes ved simpelt 

stemmeflertal. 

 

§ 9. 

GENERALFORSAMLINGEN 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages 

varsel ved annoncering i en lokal ugeavis, eventuelt dagblad. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 

1. Valg af dirigent, skriftfører og 2 stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

4. Orientering om budget for det løbende regnskabsår. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter (suppleanter afgår hvert år) 

7. Antagelse af revisor. 

8. Eventuelt. 

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 

Årsregnskabet skal være afsluttet, gennemgået og tilgængelig for medlemmerne 7 dage før 

generalforsamlingen. 

Nyvalg til foreningens tillidsposter (bestyrelse og suppleanter) kan kun ske blandt medlemmer, der 

er tilstede på generalforsamlingen. 

 

§ 10. 

STEMMERET OG AFSTEMNINGER 

Under generalforsamlingen sker alle afstemninger skriftligt, dog kan generalforsamlingen vedtage, 

at der foretages afstemning ved håndsoprækning. 



Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og giver således 1 stemme. 

Medlemmer i restance har ingen stemmeret på generalforsamlingen. 

I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. En lejer, der ønsker at 

udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at vedkommende er lejer i en 

ejendom, der er tilsluttet anlægget. 

Herudover har udlejeren 1 stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive 1 

stemme, uanset det antal lejemål han råder over i foreningens forsyningsområde. Boligforeninger og 

boligselskaber med flere økonomisk juridiske enheder har kun 1 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. 

Stemmereglerne er ligeledes gældende ved ekstraordinære generalforsamlinger. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 5% af 

foreningens medlemmer skriftligt kræver det. 

 

§ 11. 

VEDTÆGTSÆNDRINGER 

Ændringer af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 

2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der 

skal afholdes senest 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den ny 

generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer. 

 

§ 12 

BESLUTNING OM FORENINGENS OPHØR 

Såfremt antenneforeningen ophører, fordeles eventuelt overskud efter betaling af 

antenneforeningens gæld, ligeligt ud til de pr. ophørstidspunktet værende medlemmer. 

Beslutning om foreningens ophør kan alene finde sted på en ekstraordinær generalforsamling. 

Det skal i indkaldelsen tydeligt angives, at det er det pågældende spørgsmål, som er på 

dagsordenen. 

For at være beslutningsdygtig kræves at minimum 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for 

forslaget. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede, indkalder bestyrelsen til en ny 

generalforsamling, der skal afholdes senest 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for 

forslaget. På den nye generalforsamling skal mindst 3/4 af de fremmødte stemme for forslaget. 

 

§ 13. 

TVIVLSSPØRGSMÅL 

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 

Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter kan afhentes på antenneforeningens kontor. 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. april 2008. 

Revision af §2, §3 og §4 vedtaget på generalforsamlingen den 19. april 2016. 

 

 

BESTYRELSEN 

 

Jørn Brink Mårtensson                Henning Jespersen 

 

Karsten Kjær         Claus Dalsgaard         Niels Damsgaard 

 

 
19.04.2016 


