
VEDT^GTER
FOR

ELMSAGER ANTENNEFORENING

NAVN, HJEMSTED OG FORMAL:

§ 1. Foreningens navn er Elmsager Antenneforening.

§ 2. Foreningens interesseomrade er alle parceller beliggende pa
Elmsager (8240 Risskov).

§ 3. Foreningens formal er at drive faellesantenneanlaeg for modtagning
af radiofoni- og fjernsynsprogrammer leveret gennem kabel-TV fra Jydsk
Telefon.

§ 4. Enhver, som er tilsluttet faellesantenneanlaegget skal^vaere medlem
af foreningen. Enhver som bor i foreningens forsyningsomrade (jaevnf0r §
2.) kan forlange sig tilsluttet faellesantenneanlaegget mod betaling af
gaeldende tilslutningsafgift.

Et medlem, som ikke respekterer naervaerende vedtaegter eller be-
slutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan ekskluderes af
foreningen. S&fremt et medlem ekskluderes, skal medlemmet afbryde sin
tilslutning til anlaegget. Det ekskluderede medlem kan, safremt det
anser eksklusionen for uberettiget, inden en frist pa 14 dage fra det
tidspunkt meddelelsen er tilsendt vedkommende, ved henvendelse til
bestyrelsen fordre sp0rgsmalet om eksklusionens berettigelse forelagt
den f0rste ordinaere eller ekstraordinaere generalforsamling, der ind-
kaldes efter begaeringens modtagelse. Afg0relsen pa generalforsamlingen
traeffes ved simpel stemmeflerhed af de fremm0dte stemmeberettigede.

§ 5. Foreningea oprettes som en underafdeling af "Grundejerforeningen
ELMSAGER".

GENERALFORSAMLING:

S 6. Ordinaer generalforsamling holdes een gang arligt i november sammen
med den ordinaere generalforsamling for grundejerforeningen Elmsager.

§ 7. Emner, der skal behandles vedr0rende antenneforeningen, behandles
under pkt.4 pa grundejerforeningens dagsorden.

F01gende emner skal behandles under dette punkt:

4.1 Fremlaeggelse af beretning.
4.2 Fremlaeggelse af revideret regnskab.
4.3 Eventuelle fremkomne forslag vedr0rende antenne-

foreningen .
4.4 Fastsaettelse af kontingent.

S 8. Ekstraordinaer generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8
dages varsel, og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig
fremsat begaering med angivelse af dagsorden fra 10 % af medlemmerne
senest 14 dage efter, at en sadan begaering er modtaget.

§ 9. Alle vedtagelser sker ved simpel stemmeflerhed af de fremm0dte
stemmeberettigede. ffindringer af naervaerende vedtaegter dog med mindst
halvdelen af samtlige stemmeberettigede. Hvis ikke halvdelen er m0dt,
kan indkaldes til ekstraordinaer generalforsamling. Safremt ikke halv-
delen af de stemmeberettigede er m0dt pa den efterf01gende ekstraordi-
naere generalforsamling kan vedtagelse dog ske med tilslutning af 2/3 af
de fremm0dte stemmeberettigede.

§ 10. Enhver parcel, der er medlem, har een stemme.


