
-SIDE 2-

BESTYRELSE.

§ 11. Bestyrelse og revisor for grundejerforeningen Elmsager er auto-
matisk bestyrelse og revisor for antenneforeningen Elmsager.

S 12. Bestyrelsen vaelger af sin midte et medlem, der som formand for
antenneforeningen varetager dennes interesser.

REGNSKAB OG 0KONOMI.

§ 13. Antenneforeningen skal have selvstaendig 0konomi og selvstaendigt
regnskab. Regnskabs£ret er 1. november - 31. oktober.

§ 14. Pa den arlige ordinaere generalforsamling fastsaettes kontingentet
for det f01gende kalenderar.

§ 15. Ud over det i § 14 naavnte kontingent kan bestyrelsen opkraeve
yderligere kontingent safremt der for antenneforeningen skal afholdes
udgifter, der ikke var kendt pa tidspunktet for generalforsamlingen.

§ 16. Indtil andet vedtages pa en ordinaar generalforsamling, betales
kontingentet som et helarligt kontingent senest den 5. december for det
efterf01gende ar.

§ 17. Safremt kontingentet ikke betales til tiden, vil Jydsk Telefon
blive anmodet om at afbryde forbindelsen. Genabning kan da f0rst
forventes, efter indbetaling af skyldige be!0b til gaeldende takster.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER.

§ 18. Ved ejerskifte bliver den nye ejer automatisk medlem, safremt
medlemskontingent og eventuelt andre skyldige be!0b er betalt.

§ 19. Opsigelse kan ske efter et ars tilslutning pr. den 1. januar med
mindst 3 maneders skriftlig varsel til savel antenneforeningen som til
Jydsk Telefon.

§ 20. Ethvert medlem er pligtig til at overholde signalforsyningsaf-
talen af den 25.02.1985 mellem Jydsk Telefon og de davaerende medlemmer
af antenneforeningen, indtil anden aftale foreligger.

FORENINGENS OPH0R.

§ 21. Foreningens virksomhed oph0rer, hvis det besluttes, at foreningen
skal indga i en anden forening.

Ophaevelse af foreningen kan kun ske af en lovlig indvarslet
generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for
ophaevelsen. Safremt der ikke er fremm0dt 3/4 af de stemmeberettigede,
skal ophaevelsen af foreningen vedtages med mindst 3/4 af de fremm0dte
stemmeberettigede, og der skal i sa fald senest 14 dage efter afholdes
en ekstraordinaer generalforsamling, som indvarsles med mindst 8 dages
varsel. Safremt den ekstraordinaere generalforsamling med mindst 3/4 af
de fremm0dte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal oph0re, er
dette gaeldende uanset antallet af fremm0dte. ,

Saledes vedtaget pa generalforsamlingen den 4. november 1985:

Dirigent ved generalforsamlingen: Formand for antenneforeningen:

Christian Jacobsen. Kim Andersen.


