
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10.§ 10.§ 10.§ 10. 
 

Bestyrelsen.Bestyrelsen.Bestyrelsen.Bestyrelsen. 
 

Stk. 1Stk. 1Stk. 1Stk. 1    

Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand 
samt 4 bestyrelsesmedlemmer 
    

StStStStk. 2k. 2k. 2k. 2    

Formanden er på valg i de lige år tillige med 2 bestyrelsesmedlemmer, mens i de ulige år er 2 

bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. 
    

Stk. 3Stk. 3Stk. 3Stk. 3    

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Afgår formanden i valgperioden, konsti-
tuerer bestyrelsen en ny formand til næste ordinære generalforsamling, og der indkaldes en suppleant. 
 

Stk. 4Stk. 4Stk. 4Stk. 4    

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse og den daglige administration. 
 

Stk. 5Stk. 5Stk. 5Stk. 5    

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden, og yderligere 2 medlemmer er 
tilstede. 
 

Stk. 6Stk. 6Stk. 6Stk. 6    

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige gør formandens eller i dennes 
forfald, næstformandens stemme udslaget. 
 

Stk. 7Stk. 7Stk. 7Stk. 7    

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden 
eller næstformanden. 
 

Stk. 8Stk. 8Stk. 8Stk. 8 

Der kan meddeles prokura. 
 

Stk. 9Stk. 9Stk. 9Stk. 9    

l en protokol, optages en kort beretning om forhandlingerne. 

 

§ 11.§ 11.§ 11.§ 11.    
 

Regnskab og revision.Regnskab og revision.Regnskab og revision.Regnskab og revision. 
 

Stk. 1Stk. 1Stk. 1Stk. 1    

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
 

Stk. 2Stk. 2Stk. 2Stk. 2    

Til at føre foreningens regnskab samt sørge for, at medlemsbidragene indgår rettidigt, ansætter besty-
relsen en person, som endvidere til den årlige generalforsamling udfærdiger et årsregnskab.  
 

Stk. 3Stk. 3Stk. 3Stk. 3    

Foreningens regnskab revideres af et registreret eller statsautoriseret revisionsfirma. 

 

§ 12.§ 12.§ 12.§ 12.    
 

Opløsning.Opløsning.Opløsning.Opløsning. 
 

Stk. 1Stk. 1Stk. 1Stk. 1    
Til gennemførelse af foreningens opløsning kræves vedtagelse på to på hinanden følgende general-
forsamlinger med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Der skal hengå mindst 1 måned og højst 3 
måneder mellem de to generalforsamlinger. På den sidste generalforsamling vælges et likvidations-
udvalg på 3 medlemmer, der skal forestå afviklingen. 
 

Stk. 2Stk. 2Stk. 2Stk. 2    

Foreningens eventuelle formue anvendes til dækning af eventuelle forpligtelser, hvorefter restbeløbet 
fordeles ligeligt mellem de på beslutningstidspunktet værende medlemmer. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. januar 1973 og ændret den 21. januar 1975, den 1. 
april 1977, den 4. februar 1982, den 25. februar 1991, den 21. februar 1995, den 20. februar 1996, den 
16. februar 2004, den 13. september 2005, den 7. februar 2006, den 5. februar 2008, den 2. februar 
2010, den 1. februar 2012 samt den 4. februar 2015. 

§ 1.§ 1.§ 1.§ 1. 
 

ForeningenForeningenForeningenForeningens navn og formål.s navn og formål.s navn og formål.s navn og formål.    
 

Foreningens navn er: NYBORG ALMENE ANTENNELAUG. 
 

Foreningens formål er at eje og drive/etablere fællesantenneanlæg med størst økonomisk muligt antal 
programmer for radio og fjernsyn, samt varetage anlæggets drift og administration. Foreningen kan på 
forretningsmæssige vilkår stille kanaler til rådighed, for anden informationsformidling. 

 

§ 2.§ 2.§ 2.§ 2. 
 

Medlemmer.Medlemmer.Medlemmer.Medlemmer.    
 

Stk. 1Stk. 1Stk. 1Stk. 1    

Alle husstande indenfor foreningens dækningsområde kan optages som medlem af foreningen, efter at 
have sikret sig ret til at modtage de af foreningen leverede signaler. 
 

Stk. 2Stk. 2Stk. 2Stk. 2 

Alle der er tilsluttet fællesantenneanlægget skal være medlem af foreningen. 

 

§ 3.§ 3.§ 3.§ 3. 
 

Stk. 1Stk. 1Stk. 1Stk. 1    

Overdragelse eller flytning af medlemsretten indenfor foreningens dækningsområde kan ske efter 
gældende regler, mod betaling af særlig gebyr og under forudsætning af, at overdragelsen eller flyt-
ningen skriftlig meddeles foreningen og at eventuel gæld til foreningen er betalt. 
 

Stk. 2Stk. 2Stk. 2Stk. 2    

Alle medlemmer sørger selv for vedligeholdelse (og udgiften hertil) af den del af stikledningen, der 
befinder sig på privat område. 

 

§ 4.§ 4.§ 4.§ 4. 
 

Stk. 1Stk. 1Stk. 1Stk. 1    

Ved indmeldelse i foreningen betaler medlemmet et engangsgebyr, der fastsættes af bestyrelsen. 
 

Stk. 2Stk. 2Stk. 2Stk. 2    

Ethvert medlem betaler kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet er 
indeksreguleret og indgår sammen med afgifter og programbetalinger i det enkelte medlems totale 
årlige medlemsbidrag.  
 

Stk. 3Stk. 3Stk. 3Stk. 3    

Betales medlemsbidraget ikke til rette tid sendes rykkerskrivelse med gebyr. Hvis beløbet 14 dage 
herefter stadig ikke er betalt, ekskluderes medlemmet af foreningen og forbindelsen til anlægget 
afbrydes. 
 

Stk. 4Stk. 4Stk. 4Stk. 4    

Genindmeldelse i foreningen efter eksklusion kan kun ske mod betaling af det skyldige beløb samt et 
gebyr til dækning af foreningens udgifter ved afbrydelse samt genåbning af forbindelsen til anlægget. 
 

Stk. 5Stk. 5Stk. 5Stk. 5 
Ved væsentlige eller gentagne misligholdelser af sine forpligtelser overfor foreningen, kan et medlem 
ekskluderes af foreningen efter beslutning af bestyrelsen. 
 

Stk. 6Stk. 6Stk. 6Stk. 6    

Hvis et medlem foretager indgreb i anlægget eller stikket, eller lader det foretage af andre end sådanne, 
der er godkendt af foreningen kan bestyrelsen ligeledes ekskludere medlemmet. 
 

Stk. 7Stk. 7Stk. 7Stk. 7    

Eksklusion kan indbringes for generalforsamlingen. 
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Stk. 8Stk. 8Stk. 8Stk. 8    

Ved eksklusion fortabes tilslutningsafgiften. 

 

§ 5.§ 5.§ 5.§ 5. 
 

Stk. 1Stk. 1Stk. 1Stk. 1    

Gebyrer og medlemsbidrag tilbagebetales ikke ved udmeldelse, flytning eller eksklusion. 
 

Stk. 2Stk. 2Stk. 2Stk. 2    

Foreningen hæfter alene med sin formue for sine forpligtelser. 

 

§ 6.§ 6.§ 6.§ 6. 
 

Programomkostninger Programomkostninger Programomkostninger Programomkostninger ogogogog    programvalgprogramvalgprogramvalgprogramvalg.... 
 

Stk. 1Stk. 1Stk. 1Stk. 1 
Programfladen for både TV- og radioprogrammer vælges ved en bindende brugerafstemning blandt alle 
foreningens medlemmer. Dog gælder det, at ved afstemning om betalingsprogrammer, er det kun hus-
stande med abonnement på programpakker, hvori der indgår betalingsprogrammer, der har stemmeret. 
Ved lejemål er stemmeretten tilknyttet det enkelte lejemåls beboere og kan ikke overdrages til 
bestyrelse eller ejer eller andre, jvf. stk. 3 i § 8. 
 

Stk. 2Stk. 2Stk. 2Stk. 2    

Brugerafstemninger afholdes i slutningen af lige år, og har en varighed af to år. Eventuelle valgte 
programændringer træder i kraft ved udgangen af februar det følgende år. 
 

Stk. 3Stk. 3Stk. 3Stk. 3    

Forud for brugerafstemninger offentliggøres på Nyborg Almene Antennelaugs INFO-Kanal samt 
hjemmeside, de TV- og radioprogrammer, som må distribueres i fællesantenneanlæg. Her ud fra kan 
medlemmerne stille forslag til den kommende brugerafstemning. Disse forslag skal inden en nærmere 
fastlagt dato tilstilles bestyrelsen, som drager omsorg for, at det (de) i forslag stillede program(mer), 
fremtræder på brugerafstemningssedlerne. 
    

Stk. 4Stk. 4Stk. 4Stk. 4    

Kun TV- og radioprogrammer, som opnår mere end 50 % tilslutning blandt de deltagende i bruger-
afstemningerne, placeres i Nyborg Almene Antennelaugs programpakker. Dette gælder ikke ”Pakke 3”. 
Hvis programpakken ikke herved opnår at blive på 48 programmer, opfyldes programpakken med det 
størst teknisk mulige antal gratisprogrammer, til max. 48, som ved afstemningen har opnået flest 
stemmer, uanset at 50 % tilslutning for disse programmer ikke er opnået.  
    

Stk. 5Stk. 5Stk. 5Stk. 5    

Såfremt et betalingsprogram stiger i pris pr. år med mere end 30% siden sidste stigning tages dette 
program af programfladen indtil næste brugerafstemning. 
    

Stk. 6Stk. 6Stk. 6Stk. 6    

Hvis der på en generalforsamling eller blandt foreningens medlemmer på anden måde er truffet 
afgørelse, hvorefter programfladen eller sammensætning af programpakker afgøres af udbyder eller 
programleverandør, gennemføres der ikke brugerafstemning. 
    

§ 7.§ 7.§ 7.§ 7. 
 

Foreningen.Foreningen.Foreningen.Foreningen. 
 

Stk. 1Stk. 1Stk. 1Stk. 1    

Foreningen er eneste ansvarlige ejer af fællesantenneanlægget. 
 

Stk. 2Stk. 2Stk. 2Stk. 2    

Foreningen afholder samtlige udgifter til anlæggets drift, vedligeholdelse, udvidelser og forbedringer 
samt til foreningens administration. 
 

Stk. 3Stk. 3Stk. 3Stk. 3    

Foreningens midler anbringes på konto i pengeinstitut og eventuelt i værdipapirer. 
    

§ 8.§ 8.§ 8.§ 8. 
 

Generalforsamlingen.Generalforsamlingen.Generalforsamlingen.Generalforsamlingen. 
 

Stk. 1Stk. 1Stk. 1Stk. 1 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.    
    

Stk. 2Stk. 2Stk. 2Stk. 2    

Stemmeret på generalforsamlingen har hver tilsluttet husstand, efter at medlemskabet er dokumenteret 
ved fremvisning af original kvittering for betalt medlemsbidrag til foreningen, eller for lejere, original 
kvittering for betalt husleje for den pågældende måned. Stemmeretten er tilknyttet det enkelte lejemåls 
beboere og kan ikke overdrages til bestyrelse/ejer eller andre, jvf. stk. 3 i § 8. 
 

Stk. 3Stk. 3Stk. 3Stk. 3    

Hver tilsluttet husstand har en stemme i foreningen og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

§ 9.§ 9.§ 9.§ 9. 
 

Stk. 1Stk. 1Stk. 1Stk. 1    

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts. Dagsorden for denne skal indeholde: 

 

01. Valg af dirigent. 
02. Valg af stemmeudvalg. 
03. Aflæggelse af bestyrelsens beretning. 
04. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
05. Fastsættelse af kontingent til drift af foreningen. 
06. Indkomne forslag. Dog undtaget programforslag. 
07. Valg af formand. 
08. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
09. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
10. Eventuelt 

Stk. 2Stk. 2Stk. 2Stk. 2 

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling, dog 
under henvisning til § 9, stk. 1, punkt 06. Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt skriftligt til 
bestyrelsen senest 14 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse. 

    

Stk. 3Stk. 3Stk. 3Stk. 3 

Indkomne forslag offentliggøres på Nyborg Almene Antennelaugs INFO-Kanal og hjemmeside de sene-
ste 8 dage inden den ordinære generalforsamling. 
    

Stk. 4  Stk. 4  Stk. 4  Stk. 4      

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, en generalforsamling 
har bestemt det, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af den 
ønskede dagsorden. 
l sidstnævnte tilfælde afholdes den ekstraordinære generalforsamling senest 6 uger efter anmodnin-
gens modtagelse og med varsel som nævnt i stk. 5 i § 9. 
    

Stk. 5Stk. 5Stk. 5Stk. 5    

Ordinær / ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel af bestyrelsen ved 
annoncering i de lokale aviser. 
 

Stk. 6Stk. 6Stk. 6Stk. 6    

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Når et medlem forlanger det, skal afstemningen 
være skriftlig. Til vedtagelse af et forslag til ændring af vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af de 
mødte stemmer for forslaget. 
 

Stk. 7Stk. 7Stk. 7Stk. 7    

Der føres i protokol en kort beretning over forhandlinger. Protokollen underskrives af formand og 
dirigent. 

 

 
 

    


