Forslag til nye vedtægter i Sulsted Antenneforening
Opstillet af bestyrelsen og godkendt på Ekstraordinær Generalforsamling 30. september
2020 samt opstillet til endelig vedtagelse på generalforsamlingen 16. juni 2021
1. kolonne – Paragraf nr.
2. kolonne – Vedtægter som de ser ud i dag
3. kolonne – Foreslået nye vedtægter (ændringer er markeret med rødt)
-------------------------Medlemmerne

§5

Enhver, som bor i foreningens
forsyningsområde, jf. §2, kan blive tilsluttet
Sulsted Net mod at betale gældende
Enhver, som bor i foreningen
forsyningsområde, jfr. § 2, kan blive tilsluttet tilslutningsafgift dog under forudsætning af,
at forsyning umiddelbart kan finde sted
foreningens antenneanlæg mod at betale
uden udbygning af foreningens anlæg.
gældende tilslutningsafgift dog under
Såfremt en tilslutning på det eksisterende
forudsætning af, at forsyning umiddelbart
anlæg kræver omkostninger ud over
kan finde sted uden udbygning af
foreningens gældende tilslutningsafgift, er
antenneanlægget. Såfremt en tilslutning på
det op til den enhver tid siddende bestyrelse
det eksisterende antenneanlæg kræver
at vurdere om tilslutningen er økonomisk
omkostninger ud over foreningens
ansvarlig over for foreningen. Hvis det
gældende tilslutningsafgift, betales disse af
vurderes at omkostningerne ikke er
de(t) nye medlem(mer).
økonomisk ansvarlige, kan disse deles
Medlemmerne er pligtige til at tåle, at en
mellem Sulsted Net og det pågældende
tilslutningsstander placeres ved eller på
medlem. Medlemmerne er pligtige til at tåle,
deres grund uden betaling fra foreningens
side. Medlemmerne afholder selv udgifterne at en tilslutningsstander placeres ved eller
til udbedring af eventuelle skader, de måtte på deres grund uden betaling fra
foreningens side.
påføre forbindelseskabler, forstærkere og
Ved skade på foreningens materiel holdes
standere, der findes på deres grund. Det
samme gælder, hvis medlemmerne påfører skadevolder til enhver tid økonomisk
antenneanlægget beskadigelser uden for
ansvarlig. Skades stikledninger på privat
egen grund. Skader af enhver art skal
grund afholdes udgifter til reparation af
indberettes til foreningen.
medlemmet. Skader af enhver art skal
indberettes til foreningen.

Ledelse – Tegning – Hæftelse

§16

Kontingentet fastsættes hvert år i
november af bestyrelsen og
godkendes på kommende
generalforsamling. Der kan
fastsættes andet kontingent for
opkrævning af Bredbånd Only
kontingent.

Kontingent for næstkommende år fastsættes hvert
år i november af bestyrelsen og godkendes på den
kommende generalforsamling jf. §9. Kontingentet
opkræves helårligt sammen med
programudgifterne for 1. kvartal. Der kan
fastsættes andet kontingent for opkrævning af
Bredbånd Only kontingent. Programudgifter
opkræves kvartalvis. Forudsat bestyrelsen bliver
pålagt stigende eller faldende udgifter fra
foreningens signalleverandører m.v. i løbet af året
kan bestyrelsen varsle ændringer i fremtidige
opkrævninger fra foreningens medlemmer med et
varsel på minimum lbn. måned + 1 måned. En
stigning i fremtidige opkrævninger kan dog tidligst
træde i kraft ved næstkommende
kvartalsopkrævning. Varsel om ændringer i
fremtidige opkrævninger skal som minimum altid
følge samme vilkår som ved udmeldelse af Sulsted
Net jf. §6. Dette gør, at man som medlem altid har
mulighed for at melde sig ud af foreningen før en
ændring træder i kraft, og man vil derfor ikke blive
Sulsted Net skyldig i dette tilfælde.

Vedligeholdelse, kontrol og teknisk tilsyn

§25

Alle bestyrelsesmedlemmer og reparatører,
med tilknytning til Sulsted Net, har til enhver
tid, mod legitimation, ret til at forespørge om
adgang hos et medlem for at tilse foreningens
Den tilsynsførende og reparatør har til
ejendele og medlemmernes installationer,
enhver tid mod legitimation adgang til at
med henblik på konstatering af fejl på Sulsted
tilse foreningens ejendele og
Nets anlæg. Hvis et medlem ikke ønsker at
medlemmernes installationer med
give adgang til bopælen, kan Sulsted Net
henblik på konstatering af fejl på
afbryde signalet for at foretage fejlfinding på
antenneanlægget.Den tilsynsførende er
nettet. Dette for at mindske forstyrrelser på
overfor den øvrige bestyrelse ansvarlig
nettet. Skulle fejlen ikke kunne påvises hos
for, at antenne-anlægget vedligeholdes på
det pågældende medlem efter en fejlfinding,
en forsvarlig måde, og at der foretages
vil denne blive koblet til igen ellers vil en
regelmæssige tilsyn og kontrol af
opkobling til Sulsted Net først ske efter en
antenneanlægget.Den tilsynsførende
besigtigelse af det pågældende medlems
indhenter tilbud fra firmaer på
installationer. Bestyrelsens medlemmer er i
vedligeholdelse m.v. Tilbud, der antages,
fællesskab ansvarlig for, at anlægget
skal være godkendt af den øvrige
vedligeholdes på en forsvarlig måde, og at der
bestyrelse.Den tilsynsførende modtager
foretages regelmæssige tilsyn og kontrol af
reklamationer framedlemmerne over
Sulsted Nets anlæg.
antenne-anlæggets funktion. Den
Bestyrelsesmedlemmerne kan indhente
tilsynsførende fører kontrol med, at
tilbud fra firmaer på vedligeholdelse m.v.
reparationsarbejde m.v. sker som aftalt.
Tilbud, der antages, skal være godkendt af
Efter beslutning af generalforsamlingen
den øvrige bestyrelse. Alle
kan der ydes honorar til den
bestyrelsesmedlemmer kan modtage
tilsynsførende.
reklamationer fra medlemmerne over Sulsted
Nets anlægs funktion. Bestyrelsen fører
kontrol med, at reparationsarbejde m.v. sker
som aftalt.

