
Vipperød Antenneforening

Referat af ekstraordinær generalforsamling I

mandag den 10_marts 20_14 _
1. Valg af dirigent.
Henning Lahn, Hyrdevænget 17 blev foreslået som dirigent, valgt med akklamation af
forsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Der var 29 fremmødte medlemmer og 5 fuldmagter. Dirigenten besluttede at forestå stemmetæIling
selv.

2. Forslag fra bestyrelse.
Bestyrelsen havde fremsat 1 forslag til ændring af vedtægterne, forslaget lød:

§4 afsnit 3.

Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.
Første bidrag betales for det halvår, hvor indmeldelse finder sted. Bestyrelsen beslutter
betalingsfrist, opkrævningsmetode, gebyrer mv. for samtlige fordringer inden for de
lovgivningsmæssige rammer.

Ændres til:

Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.
Bidrag betales for perioden fra indmeldelse finder sted til evt. udmeldelse. Bestyrelsen beslutter
betalingsfrist, opkrævningsmetode herunder samarbejde om dette med evt. samarbejdsparter,
gebyrer mv. for samtlige fordringer inden for de lovgivningsmæssige rammer.

Motivation.

Ændringen understøtter skiftet til Stofa, der vil stå for samlet opkrævningen af kontingent og TV
pakker, samt evt. tillægsydeIser det enkelte medlem måtte vælge.

§7 afsnit l.

Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til en hver tid
gældende leveringsbetingelser. Disse gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling
eller gennem en på anlægget værende info-kanal / tekst-tv

Ændres til:

Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen eller en af foreningen valgt
samarbejdspartner sker i henhold til de til en hver tid gældende leveringsbetingelser. Foreningens
leveringsbetingelser gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling eller på
foreningens hjemrneside eller evt. gennem en på anlægget værende info-kanal

Motivation.

Ændringen understøtter skiftet til Stofa hvor der vil kunne leveres ydelser fra Antenneforeningen
eller foreningen og Stofa, hvor Stofa leverer separate ydelser i et aftaleforhold med det enkelte
medlem.
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§8 afsnit l.

Ethvert medlem, som ikke ved tinglyst deklaration er pligtigt medlem, kan udmeIdes af
foreningen med l måneders skriftligt varsel halvårligt, med effekt d. 30. juni eller 31. december.

Ændres til:

Ethvert medlem, som ikke ved tinglyst deklaration er pligtigt medlem, kan udmeIdes af
foreningen med et varsel på løbende måned plus 1måneds skriftligt varsel. Foreningen kan
vælge at lade meddelelse om udmeldelse tilgå, samt at la administration af medlemsforhold
udført af evt. samarbejdspartner.

Motivation.

Ændringen understøtter skiftet til Stofa hvor udmeldelse af Antenneforeningen vil følge Stofa
opsigelsesbetingelser på de ydelser Stofa vil tilbyde det enkelte medlem. Vi vil samtidig lade
Stofa forestå medlemskontakten og dialogen ift. udmeldelser, så der kun er et sted det enkelte
medlem skal henvende sig.

§17 afsnit l.

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens
kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemrnets tilslutning til anlægget
afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende
indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.

Ændres til:

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningen
eller en af foreningen valgt samarbejdspartner, kan sagen overgives-til inkasso og medlemmets
tilslutning til anlægget kan afbrydes. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en
følge af den manglende indbetaling, herunder for fra- og gentilkobling til anlægget.

Motivation.

Ændringen understøtter skiftet til Stofa hvor div. ekstraydelser (SmartTVlFritValg/Stofa
Bredbånd mv.) vil være et aftaleforhold mellem Stofa og de enkelte medlem, men hvor
foreningens vedtægterne regulerer de grundlæggende betingelser tilslutningen til anlægget og for
medlemskabet.

§27 afsnit l.

De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved
omdeling eller gennem en på anlægget værende info-kanal / tekst-tv. Desuden vil disse være
tilgængelig på foreningens hjemrneside.

Ændres til:

De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved
omdeling eller gøres tilgængelige på foreningens hjemmeside. Såfremt bestyrelsen skønner det
hensigtsmæssigt gøres vedtægterne desuden tilgængelige gennem en på anlægget værende info-
kanal/tekst-tv .
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Motivation.

Som vi har informeret om har bestyrelsen arbejdet på at udskifte Info-kanalen, da den nuværende
er forældet, ustabil og med et stort manuelt arbejde i at vedligeholde og opdatere indholdet.
Bestyrelsen vil i forbindelse med stiftet til Stofa afgøre, om vi udskifter info-kanalen med en
nutidig løsning, evt. en digital udgave med tekst-tv, hvorfor passussen om at gøre vedtægterne
tilgængelige på en info-kanal er en mulighed og ikke en pligt.

§28 afsnit 1.

Meddelelser til medlemmerne, skal minimum ske via offentliggørelse på foreningens
hjemmeside, den på anlægget værende Infokanal, i gratis avisen By og Land samt via opslag i
lokalsamfundet. Regnskabet kan efter aftale afhentes hos Kassereren.

Ændres til:

Meddelelser til medlemmerne, skal minimum ske via offentliggørelse på foreningens
hjemmeside, en på anlægget evt. værende Infokanal, i bredt omdelt gratis lokalavis samt via
opslag i lokalsamfundet. Regnskabet kan efter aftale afhentes hos Kassereren.

Motivation.

Den nuværende formulering er for rigid, og kan ikke overleve et evt. navneskift af "By og Land"
eller anvendelse af anden bredt omdelt gratisavis hvis dette viser sig hensigtsmæssigt. Ændringen
af passussen om Info-kanalen gøres desuden afhængig af at der er en sådan i anlægget jf.
motivation på ændringen af §27, stk. 1.

Efter en mindre drøftelse af forslaget, satte dirigenten det til afstemning og det blev vedtaget med
32 stemmer for (heraf 5 fundmagter), O stemmer imod, og 2 der valgte ikke at stemme.

Derefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent: Ole Hansen

Dirigent: Formand:

Erik Christensen

Vipperød Antenneforening
Formand Erik Christensen
Hyrdevænget 6
4390 Vipperød

Bestyrelsen
Kasserer
Næstformand
Sekretær
Bestyrelsesmed lem
Suppleant

Tine Pedersen
Bent Susie
Ole Hansen
Per Helt
Mads Andersen

Medlem af FDA

Fejlmelding:
23900108


