Nedenstående er de gamle vedtægter, som er fra 1969. De var gældende
frem til den 20. marts 2015
1.
Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Foreningens hjemsted er
Vejle.
2.
Foreningens formål er at eje og drive fællesantenne for nedtagning af radiofoni- og
fjernsynsprogrammer i det område i overensstemmelse med de til enhver tid
gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder.
3.
Ethvert medlem forpligter sig til, udover at modtage installation af tilslutning af
fællesantenneanlæg og betale den derfor fastsatte tilslutningsafgift iflg. kontrakt med
leverandøren, at betale et årligt medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes af
generalforsamlingen, at erlægge første gang ved indmeldelsen, og derefter inden
hvert års 1. februar. – Medlemsbidraget fastsættes således, at det dækker
omkostninger til drift. forsikringer, vedligeholdelse og nødvendige ændringer i
anlægget og foreningsomkostninger.
4.
Enhver som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg skal være medlem af
foreningen. Enhver som bor i foreningens forsyningsområde, kan forlange sig
tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift.
Såfremt et medlem ikke i rette tid betaler medlemskontingent, kan bestyrelsen efter
forgæves påkrav lade medlemmets forbindelse med antenneanlægget afbryde. – Det
samme kan ske, såfremt et medlem foretager indgreb i antenneanlægget eller stikket;
eller lader det foretage af andre end sådanne, der er godkendt af foreningen.
Gentilslutning kan først ske, når det pågældende medlem har betalt alle restancer
samt gældende gebyrer. Ved væsentlige eller gentagne misligholdelse af sine pligter
overfor foreningen kan et medlem eksluderes af foreningen efter beslutning af
bestyrelsen. – Eksklusionen kan indbringes for generalforsamlingen der har den
endelige afgørelse.
Ejer af udlejningsejendom hæfter for antennebidraget for deres lejer.
5.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes i Vejle hver år i marts måned efter forudgående

indkaldelse med 8 dages varsel i Vejle Amts Folkeblad og andet lokalt blad.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finde det fornødent,
eller når mindst 100 medlemmer skriftlig forlanger det med angivelse af den ønskede
dagsorden. Om varsel, indkaldelse, form og sted gælder samme regler som for
ordinære generalforsamlinger. Når forlangende om indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling er indkommet til bestyrelsen, har denne uopholdelig at iværksætte
indkaldelse med den angivne dagsorden. Indkaldelse til den ordinære
generalforsamling skal angive dagsordenen,
Der skal omfatte følgende punkter:
a. valg af dirigent
b. formandens beretning for det forløbne år
c aflæggelse af regnskab
d. indkomne forslag
e. valg af bestyrelse
f. valg af revisor
g. valg af suppleanter for bestyrelse og revisor
h. eventuelt
Forslag fra medlemmer må, for at blive behandlet på, generalforsamlingen, være
indgivet i skriftlig form til bestyrelsen inden 1. marts.
Det gennemstregede er blevet erstattet af nedenstående to linjer. Det har
generalforsamlingen vedtaget både i 2010 og i 2011.
Forslag fra medlemmer må, for at blive behandlet på generalforsamlingen, være
indgivet i skriftlig form til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alene de på dagsordenen optagne forhandlingsemner kan sættes under afstemning på
generalforsamlingen.
Alle beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Stemmeret har kun medlemmer med
gyldig kvittering.
Til gennemførelse af lovændringer og foreningens opløsning kræves dog vedtagelse
på to generalforsamlinger med 2/3’s majoritet af de afgivne stemmer.
Ved foreningens opløsning skal der hengå mindst 1 og højst 3 måneder mellem de 2
generalforsamlinger. – PÅ den sidste generalforsamling vælges et likvidationsudvalg
på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling.
Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles mellem
de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og underskriver
forhandlingsprotokollen, der autoriseres af bestyrelsen. Stemmeafgivningen sker ved
håndsoprækning, med mindre 10 medl. måtte kræve skriftlig afstemning.
Ethvert medlem har 1 stemme. Såfremt en husejer har ladet indføre et stik til flere
lejligheder i sin ejendom, er husejeren alene medlem og har 1/4 stemmer efter
lejlighedernes antal.
6.
Bestyrelsen består af 6 medlemmer Formand, Kasserer, Sekretær og 3
bestyrelsesmedlemmer.
Formand, sekretær og 1. bestyrelsesmedlem vælges ulige år.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges lige år.
der vælges direkte af generalforsamlingen, der tillige vælger 1 suppleant
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen
Formanden og sekretæren afgår det ene år og kassereren det andet; Første år ved
lodtrækning. Genvalg kan ske.
Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender og repræsenterer foreningen
i alle forhold. Foreningen tegnes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i
foreningen.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen
personlig hæftelse.
Bestyrelsen holder møde så, ofte som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer
kraver det. Enhver beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed
gør formandens stemme udslaget.
Formanden leder forhandlingerne.
Alle Bestyrelsesbeslutninger indføres i generalforsamlingsprotokollen.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er pligtig snarest muligt at gennemføre de af generalforsamlingen tagne
beslutninger.
Er formanden forhindret, træder sekretæren i dennes sted, indtil hindringen ophører
eller ny formand vælges af generalforsamlingen.
Sekretæren fører protokollen over generalforsamlingen og bestyrelsens møder.
Kassereren skal føre et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab over foreningens udgifter
og indtægter og påse, at medlemsydelserne rettidig indgår. – Derhos udfærdig er han
til den årlige general forsamling et af revisorerne revideret regnskab. Uanmeldt
kasseeftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det.
7.
Foreningens regnskabsår er fra 1-1 – 31-12.
Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne 2 revisorer for 2 år ad gangen,

således at 1 revisor afgår hvert år. første gang efter lodtrækning. Desuden vælger
generalforsamlingen 1 revisorsuppleant.
Revisorerne reviderer det af kassereren udførte og af bestyrelsen underskrevne
årsregnskab. Eventuelle revisorbemærkninger indføres i foreningens protokol.
Således ved taget på. generalforsamlingerne.

