
 

 
 

 
Vedtægter for Faaborg By´s Antenneforening 

 
 

§1 
 
Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Faaborg By´s An-
tenneforening. 
Foreningens hjemsted er formandens 
adresse. 
 
 

§2 
  
Foreningens medlemmer 
Foreningens medlemmer er alle, der er 
tilsluttet fællesantenneanlægget i Faa-
borg med omkringliggende byer, hvor 
kablerne i jorden mv. er ejet af Stofa 
A/S, som efterfølgende betegnes som 
ejeren. 
 
Anlæggets udstrækning kan udvides af 
ejeren efter forudgående godkendelse 
af foreningens bestyrelse.  
 

 
§3 

 
Formål 
Foreningens formål er at sikre med-
lemmerne størst mulig indflydelse på:  

– Hvilke radio- og  fjernsynspro-
grammer  der er i anlægget. 

– Antallet af radio- og fjernsyns-
programmer, samt antallet af 
programpakker der udbydes af 
ejeren. 

– Så meget frit valg af TV-kanaler 
som muligt uden binding til no-
gen form for pakke struktur 
e.lign. 

– at foranledige at der til stadig-
hed vil være et alternativ til ”Frit 
Valg” i form af et antal ”pro-
grampakker”, hvis prisstruktu-
ren i ”Frit Valg” ikke er tilstræk-
kelig gunstig for medlemmerne. 

– at være medlemmernes talerør 
i alle forhold vedrører medlem-
mernes rettigheder overfor eje-
ren. 

– At godkende evt. andre tjene-
ster, der af ejeren ønskes ud-
budt over fællesantenneanlæg-
get 

 
 
 
 

§4 
 
Kontingent 
Til dækning af foreningens omkostnin-
ger er medlemmerne forpligtet til at be-
tale et medlemsbidrag (kontingent) pr. 
tilslutning. 
 
Bidraget, hvis størrelse fastsættes af 
generalforsamlingen, opkræves samti-
dig med abonnementsafgiften. 
 
Opkrævningen af kontingentet kan ef-
ter bestyrelses godkendelse overlades 
til ejeren af fællesantenneanlægget. 
 
Kontingentet fastsættes på generalfor-
samlingen for det følgende kalenderår, 
med mindre andet anføres af bestyrel-
sen i forbindelse med generalforsam-
lingen. 
 
 
 
 

§5 
 

Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er foreningens 
højeste myndighed. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes i 
Faaborg hvert år i april måned  
  



 

Indkaldelse sker ved annoncering på 
foreningens hjemmeside og på Info-
kanalen samt ved mail til de medlem-
mer der har givet skriftligt tilsagn om 
”at ville modtage mails fra FBA” herom 
ved at tilsende foreningen deres mail-
adresse. Annonceringen skal ligeledes 
så længe bestyrelsen finder det hen-
sigtsmæssigt ske ved annoncering i 
det lokalt ugeblad. Annonceringen skal 
ske med 3 ugers varsel. 
 
 
Indkaldelse til den ordinære general-
forsamling skal angive dagsorden, der 
mindst skal omfatte følgende punkter: 

1. Valg af dirigent  
2. Beretning for det forløbne år 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Fastlæggelse af kontingent 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af bilagskontrollører 
8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 

og 1 bilagskontrollørsuppleant 
9. Eventuelt 

 
 

§6 
 
Forslag til generalforsamling 
Forslag fra medlemmer må for at blive 
behandlet på ordinær generalforsam-
ling være indgivet i skriftlig form til be-
styrelsen senest 14 dage før general-
forsamlingen. 
 
Medlemmer, der ønsker punkter taget 
under afstemning på generalforsamlin-
gen, skal fremsende forslaget til besty-
relsen senest den 1. marts, således at 
forslaget kan medtages som et punkt 
på dagsordnen. 
 
Alene de på dagsordnen optagne 
punkter kan sættes til afstemning på 
generalforsamlingen. 
 

 
§7 

 
Afstemningsregler  
Alle beslutninger, herunder vedtægts-
ændringer træffes ved almindelig 

stemmeflerhed af de på generalfor-
samlingen afgivne stemmer, medmin-
dre andet er anført nedenfor. 
 
Til gennemførelse af foreningens op-
løsning kræves vedtagelse på 2 gene-
ralforsamlinger med 2/3 majoritet af de 
afgivne stemmer. Ved foreningens op-
løsning skal der hengå mindst 1 og hø-
jest 3 måneder mellem de to general-
forsamlinger. 
 

 
§8 

 
Generalforsamlingens ledelse 
Ved afholdelse af generalforsamling 
vælges en dirigent, der leder forhand-
lingerne og underskriver forhandlings-
protokollen, der autoriseres af besty-
relsen. 
 

§9 
 
Stemmeberettigede på generalfor-
samlingen 
Medlemmerne har 1 stemme for hver 
tilslutning, der er betalt medlemsbidrag 
for. Medlemmer skal i forbindelse med 
generalforsamlingen på dirigentens an-
fordring forevise kvittering for betaling 
af medlemsbidrag. 
 
Stemmeafgivelse kan ske ved ægte-
fæller eller ved fuldmagter til andet 
medlem af foreningen. Intet medlem 
kan dog stemme pr. fuldmagt for mere 
end et andet medlem.  
 
Fuldmagten skal afleveres til dirigenten 
straks efter denne er valgt på general-
forsamlingen. 
 
Organisationer mv. afgør selv hvilken 
eller hvilke personer, der skal give mø-
de i forbindelse med generalforsamlin-
gen og stemme for den. 
 
 

 
 
 
 
 



 

§10 
 

Ekstraordinær generalforsamling 
Et flertal i bestyrelsen kan bestemme, 
at der skal indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling. 
 
Hvis min. 100 medlemmer forlanger 
det skal bestyrelsen tillige straks ind-
kalde til ekstraordinær generalforsam-
ling. 
 
Ekstraordinær generalforsamling ind-
kaldes der til med 3 ugers varsel, jfr. 
reglerne §§ 5, 6, 7, 8 og 9. 
   
 

§11 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen vælges af generalforsam-
lingen. Bestyrelsen består af 3 med-
lemmer. 
 
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 
år af gangen. Genvalg kan finde sted. 
 
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige 
årstal og 1 bestyrelsesmedlem vælges 
i ulige årstal. Hvert år vælges desuden 
1 suppleant til bestyrelsen for 1 år af 
gangen. Alle valg foregår ved alminde-
lig stemmeflerhed. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv hur-
tigst muligt efter generalforsamlingens 
afholdelse. 
 
Bestyrelsen er berettiget til at lade 1 el-
ler 2 personer indtræde som observa-
tører i bestyrelsen i op til 2 år - i forbin-
delse med indlemmelse af andre an-
tenneforeninger. 
 
Observatørerne har ikke stemmeret 
men taleret på bestyrelsesmøderne. 
 
Observatørerne skal fratræde i forbin-
delse med en ordinær generalforsam-
ling.  
 

 
 
 

§12 
 

Bestyrelsens opgaver 
Bestyrelsen har ledelsen i alle forenin-
gens anliggender og repræsenterer 
foreningen i alle forhold. 
 
Bestyrelsen holder møde så ofte som 
formanden eller 2 bestyrelsesmed-
lemmer kræver det. Enhver beslutning 
træffes ved stemmeflerhed.  
 
I tilfælde af stemmelighed er forman-
dens stemme afgørende. 
 
Formanden, eller ved dennes forfald, 
næstformanden leder forhandlingerne. 
Alle bestyrelsesbeslutninger indføres i 
forhandlingsprotokollen. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forret-
ningsorden. 
 
Bestyrelsen er forpligtet til at efter-
komme generalforsamlingens ønsker 
og de på generalforsamlingen vedtag-
ne beslutninger. 
 
Sekretæren fører forhandlingsprotokol 
både i forbindelse med generalforsam-
lingen og bestyrelsesmøder. 
 
Kassereren skal føre et nøjagtigt og 
omhyggeligt regnskab over forenin-
gens udgifter og indtægter. Endvidere 
udfærdiger han til den ordinære gene-
ralforsamling et af bilagskontrollørerne 
revideret regnskab. 
 
 

§ 13 
 
Hæftelse 
Foreningen hæfter kun for sine forplig-
telser med foreningens formue. 
 
Der påhviler ikke foreningens med-
lemmer eller bestyrelsen nogen peson-
lige hæftelse for foreningens forpligtel-
ser. 
 

 
 
 



 

§14 
 
Tegningsret 
Foreningen tegnes af formanden eller 
ved dennes forfald næstformanden 
sammen med 1 bestyrelsesmedlem-
mer. 
 

§15 
 
Regnskabsår og revision  
Foreningens regnskabsår er pr. 1/1 – 
31/12. 
 
Generalforsamlingen vælger 2 bilags-
kontrollanter for 2 år ad gangen, såle-
des 1 bilagskontrollant afgår hvert an-
det år. Desuden vælger generalfor-
samlingen 1 bilagskontrollørsuppleant. 
 
Kontrollanterne reviderer det af kasse-
reren udfærdigede og af bestyrelsen 
underskrevne årsregnskab. 
 
Eventuelle anmærkninger fra bilags-
kontrollørerne indføres i foreningens 
protokol. 
 
 

§16 
 
Programsammensætningen 
Bestyrelsen fastlægger programud-
buddet i samarbejde med ejerne af 
fællesantenneanlægget. 
 
Bestyrelsen er forpligtet til at overholde 
de til enhver tid gældende love og reg-
ler i forbindelse med programsammen-
sætningen. 
 
. 

 
 
Foreningens bestyrelse er bemyndiget 
til i samarbejde med ejeren at foretage 
ændringer i programsammensætnin-
gen, såfremt disse er påkrævet, som 
følge af pålæg fra offentlige myndighe-
der.  
 
Bestyrelsen er forpligtet til – uden 
ugrundet ophold – at orientere bruger-
ne om ændringer i programsammen-
sætningen. 
 
Bestyrelsen træffer i samarbejde med 
ejeren afgørelse om, hvorvidt og i givet 
fald, hvilke programmer, der skal stå til 
rådighed på fællesantenneanlægget 
samt hvorledes de skal fordeles i pro-
grampakker. 
 
 

§17 
 
Foreningens opløsning 
I forbindelse med foreningens opløs-
ning skal der på den generalforsam-
ling, hvor det endelig besluttes, at for-
eningen skal opløses, vælges et likvi-
dationsudvalg på 3 medlemmer, der fo-
restår foreningens afvikling. 
 
I forbindelse med generalforsamlingen, 
hvor det endelig besluttes, at forenin-
gen skal opløses, skal der samtidig 
træffes beslutning om, hvorledes for-
eningens formue skal anvendes. 
 
Foreningens formue skal ved opløs-
ning anvendes til et eller flere velgø-
rende formål.

 
 
 
 
 
Vedtaget på den ordinære generalforsamlingen den 27.april 2016 
 
      Dirigent: 
 
Dato__________   Sign.___________________________ 



 

                                    
Bestyrelsen: 
 
Sign. Erik Andersen 
Sign. Ib Pedersen 
Sign. Per Fahrenholz SmithSign.  
Sign. Finn Juncker 
Sign. Jan Eriksen 
 


