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Vedtægter for Henne Strand Antenneanlæg.           www.HS-Antenne.dk 
 

§ 1 

        Foreningens navn er Henne Strand Antenneanlæg. 

Foreningens formål at være mellemled mellem Stofa og dem som er tilsluttet antenneanlægget. 

 

§ 2

1. Enhver, som via Stofa er tilsluttet antennenettet i Henne og Henneby er medlem, der opkræves ingen 

kontingent. 

 

§ 3 

1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen i.h.t Stofa regler. 

2. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på 

anden vis overdraget som sin. 

§ 4 

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. 

3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, på en af de udsendte opkræv-

ninger fra Stofa, regnskab og dagsorden kan ses på foreningens hjemmeside, mindst 14 dag før general-

forsamlingen.  

4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse. 

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Eventuelle forslag 

5. Valg af bestyrelse 

6. Valg af internrevisorer 

7. Eventuelt 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i 

hænde senest den 15. februar det år det ønskes behandlet. 

 

§ 5 

 

1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet frem-

går af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten. 

2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Hver tilslutning af en hus-

stand tæller for et medlem og har således stemmeret. 

3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte 

sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet 

anlægget. 

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

stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde. 

5. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. 

6. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun et andet medlem. Fuldmagten skal 

afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. 

7. Alle som er tilsluttet antennenettet via Stofa har adgang til generalforsamlingen. 

 

§ 6 

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af  

bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næst- 

formand, kasserer og sekretær (kasserer job kan ligge udenfor bestyrelsen). Bestyrelsen fastsætter sin  

forretnings orden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. Der kan ydes ho-

norar til bestyrelsen. 

 

§ 7 

1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb og salg, ved underskrift af to bestyrelsesmedlem-

mer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. 

2. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 
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§ 8 

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

påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uan-

set om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden 

aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndskabelanlæg. 

 

§ 9 

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

2. Regnskabet gennemgås af een generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer. Denne vælges for et år ad gan-

gen. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. 

 

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER - FORENINGSOPHØR: 

 

§ 10 

1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal 

nedlægges. 

2. Ændring af nærværende vedtægter kræver almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. 

3. Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. 

4. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, foræres til et på generalforsamling valgt 

godgørende formål. 

 

FORTOLKNING: 

§ 11

1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 

2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne på foreningens hjemme-

side www.HS-Antenne.dk. 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. april 2013 
 

 

Formand Bent Henneberg  Næstformand John Tatt    Kasserer Gert Nielsen   

 

 

Torben Sidelmann  Bernie Madsen 

 

 


