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ANTENNEFORENINGEN HOLUF PILE. 
STIFTET. 14 FEBRUAR 1979. 

 

 

 

§ 1. NAVN. 

 

1. Foreningens navn er ANTENNEFORENINGEN HOLLUF PILE. Forkortet: AFHP.  

 

§ 2. HJEMSTED. 

 

1. Foreningens interesseområde er arealerne, som fastlagt i partiel byplanvedtægt nr. 82 

Odense Kommune, tinglyst den 20. januar 1977 med undtagelse af ejendommen, matr. Nr. 

1f, 1g, 1k, 5b, 7a, 7f, 7g, 7h, 1m, 1hi, og 4a Neder Holluf by, Fraugde sogn. 

2. Foreningen er forpligtet at optage under sit medlemsområde, tilstedeværende nye bolig 

områder, private og offentlige institutioner og lignende omfattet af overstående 

byplanvedtægt.  

  

§ 3. FORMÅL. 

 

1. Foreningens formål er at levere radio og tv signaler samt internet, fra en af 

generalforsamlingen besluttet signalleverandør. 

 

§ 4. MEDLEMSKAB OG EKSKLUTION. 

 

1. Enhver som bor i foreningens forsyningsområde nævnt i paragraf 2, kan optages som 

medlem af foreningen, mod at betale det til enhver tid vedtagne kontingent. 

Som medlem kan man blive tilsluttet signalleverandørens forsyningsnet, mod at betale 

signalleverandøren de til enhver tid gældende takster for tilslutning/gentilslutning. 

 

2. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som vedtages af 

en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. 

3. Såfremt et medlem ekskluderes, kan det ikke længere benytte sig af de aftaler, 

antenneforeningen har lavet med signalleverandøren. 
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§ 5. GENERALFORSAMLING. 

 

1. Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed. 

2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i april måned, og indkaldes af 

bestyrelsen ved skriftlig meddelelse senest 14 dage før.                                                           

Samtidig tilstilles medlemmerne det reviderede regnskab og forslag til budget for det 

kommende år. 

3. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst indholde følgende 7 punkter: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om foreningens virke i det forløbende år. 

3. Aflæggelse af regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

5. Eventuelle forslag. 

6. Valg af bestyrelse og to bestyrelsessuppleanter. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 

4. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5, skal senest 10 dage før 

generalforsamlingen finder sted, være modtaget af enten formanden, eller kassereren. 

Forslag kan enten sendes pr. mail, eller afleveres pr. brev indeholdende underskrift samt 

bopæl. 

Forslag der har økonomiske konsekvenser, vil automatisk føre til ændring af det i punkt 4 

vedtagne kontingent, svarende til forslagets pris. 

Radio og tv kanaler kan ikke vælges af generalforsamlingen. 

 

5. Ekstraordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes med 8 dages varsel. 

Medlemmerne kan få indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, ved aflevering af 

begæring indeholdende underskrift fra mindst 20 medlemmer, samt dagsorden. Indkaldelsen 

skal ske senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget. 

 

§ 6. BESLUTNINGER. 

 

1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

2. Den til enhver tid lovligt indvarslede ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. 

3. Kun medlemmer hvor kassereren har registreret kontingentbetaling, kan stemme på 

generalforsamlingen. 

4. Hver tilsluttet husstand tælles for et medlem og har således een stemme.  

5. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for ét og kun ét andet medlem. 

6. Fuldmagten skal afleveres til protokolføreren ved ankomst. 

7. Ubrugte stemmesedler, skal afleveres til dirigenten hvis generalforsamlingen forlades før 

generalforsamlingens afstemninger er afsluttet. 

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

 

§ 7. LEDELSE. 

 

1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, 

således at kun halvdelen af bestyrelsen er på valg. 

2. Generalforsamlingen vælger formanden.  

3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og tilsynsførende. 
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4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er 

nødvendige for foreningens virke. 

5. Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne økonomisk udover det fastsatte 

kontingent. 

 

 

 

§ 8. REGNSKAB OG ØKONOMI. 

 

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

2. På hvert års ordinærer generalforsamling fastsættes kontingentet for det kommende år. 

3. Kassereren sørger for rettidig opkrævning af kontingentet. 

4. Hvis kassebeholdningen overstiger Kr. 3.000,-, skal det overskydende beløb indsættes i et 

pengeinstitut. Udtræk skal godkendes af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

5. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabets afslutning. 

6. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det Dog skal et sådant 

kasseeftersyn foretages mindst en gang årligt. 

 

§ 9. RESTANCER. 

 

1. Dersom et medlem ikke betaler sine forpligtelser over for antenneforeningen eller 

signalleverandøren, bliver tilslutningen lukket. 

2. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende 

indbetaling. 

 

§ 10. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 

1. Ved fraflytning/opsigelse refunderes forudbetalte programafgifter jævnfør 

programleverandørens regler. 

2. Medlemmer kan ikke gøre antenneforeningen økonomisk ansvarlig for afbrydelser i 

signalforsyningen. 

 

§ 11. VEDLIGEHOLD. 

 

1. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer mindst en person, der skal føre tilsyn med 

anlægget. Den/de tilsynsførende sørger for at den til enhver tid værende signalleverandør 

vedligeholder forsyningsnettet. 

2. Bestyrelsen vedtager retningslinier for reklamationer over anlæggets funktion. Bestyrelsen 

indhenter tilbud på vedligeholdelse af mast og mastehus m.m. Den/de tilsynsførende fører 

kontrol med, at vedligehold sker som aftalt.        

3. Der kan ydes betaling for tabt arbejdsfortjente til den/de tilsynsførende, i forbindelse med 

udførelse af deres tilsynshverv. 

 

 

§ 12. Skift af signalleverandør. 

 

1. Skift af signalleverandør kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de 

fremmødte stemmeberettigede stemmer for det. 

Efterfølgende skal det afgøres på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ½ af de 

fremmødte stemmeberettigede stemmer for det. 

2. Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optræde 

som et selvstændigt pkt. på dagsordenen. 
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§ 13. ANLÆGSUDGIFTER OG UDGIFTER TIL FORNYELSE. 

 

1. Bidrag til ændringer vedtaget på en generalforsamling, opkræves sammen med kontingentet. 

 

§ 14. FORENINGENS OPHØR. 

 

1. Ophævelse af foreningen kan kun ske på en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor 

mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ophævelsen og der 

skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling som 

indvarsles skriftligt med 8 dages varsel.                                                                                                                          

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte 

stemmeberettigedes stemmer vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende.  

 

§ 15. FORTOLKNING. 

 

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

 

 

§ 16. VEDTÆGTSÆNDRINGER. 

 

1. Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de 

stemmeberettige, stemmer for ændringen. 

2. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til 

generalforsamlingen. 

3. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter kan læses på antenneforeningens 

hjemmeside. 

 

 

    

 

 

 

Denne vedtægt erstatter den fra 2 marts. 2005 gældende. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts. 2017 

 

 

  

  

  

  

Dirigent                                                                               På bestyrelsens vegne. 

           Jan Hansen                                                                                    Formand. 

                                                                                    Lars Myrthu. 

 

 

 

 

 

 


