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Vedtægter 

Aalbæk Bugt Antenneforening – AB-NET 
§ 1 
Foreningens navn er: Aalbæk Bugt Antenneforening – kaldet AB-NET. 
Foreningen er hjemmehørende i Ålbæk, Frederikshavn Kommune 
Foreningen er stiftet af Aalbæk Borgerforening d. 16/3 1974. 
 
§ 2 
Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlægder kan forsyne medlemmerne med danske og udenlandske 
radio- og TV kanaler, internet og IP-telefoni samt andre ydelser, der kan tilbydes over et bredbåndsanlæg  i overens-
stemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fast af offentlige myndigheder for sådanne anlæg. 
At tilsikre at foreningens medlemmer til en hver tid har de bedst opnåelige og fordelagtige vilkår og priser på kanaler, 
takster, service etc. 
 
§ 3 
Enhver, som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen. 
Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde kan begære sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod betaling 
af gældende tilslutningsafgift under forudsætning af, at forsyningen umiddelbart kan finde sted uden udbygning af 
anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse 
af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen bør betales af de(t) nye medlem(mer). 
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan 
af bestyrelsen ekskluderes af foreningen ved afbrydelse af signalforbindelsen. 
 
§ 4 
Medlemmerne har pligt til at acceptere, at en tilslutningsstander placeres ved eller på deres grund uden betaling fra 
foreningens side. 
Medlemmerne har pligt til at anvende forskriftsmæssigt og godkendt kabelmateriale fra stander til eget apparat, ligesom 
de har pligt til at holde deres kabler og modtagere i en sådan stand, at defekter ikke generer de øvrige tilsluttede 
medlemmer af anlægget. 
Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de beskadigelser, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere 
og standere, der findes på deres egen grund. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget beskadigelser 
uden for egen grund. 
Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen. 
 
§ 5 
Ved indmeldelse i foreningen accepterer man medlemskab på min. 6 mdr. regnet fra dagen for tilslutning til 
antenneanlægget. Herefter træder normalt opsigelsesvarsel i kraft. 
Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med et skriftligt varsel på lb. måned + 30 dage. Udmeldelse af foreningen 
berettiger ikke til udbetaling af noget beløb. Udgifter ifm. udmelde af foreningen betales af medlemmet. 
 
§ 6 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
§ 7 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i april måned og indvarsles senest 14 dage før via Infokanal, 
foreningens hjemmeside samt foreningens SMS-tjeneste.. 
På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år 
3. a: Aflæggelse af regnskab 

b: Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering 
4. Meddelelse af bemyndigelse iht. § 21 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af statsaut. Eller reg. Revisor 
8. Eventuelt 



Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift tilstilles foreningens formand senest 7 
dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
§ 8 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, når denne finder det påkrævet, eller 
når mindst 10 % af medlemmerne indsender skriftligt forslag herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes jf.    
§ 8 senest 2 uger efter et sådant forslag er modtaget. 
 
§ 9 
Alle beslutninger på generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt varslede 
generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme 
på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stememret. 
I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede boligenhed. 
Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen. 
Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for eet – og kun eet andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til 
dirigenten straks efter dennes valg. 
 
§ 10 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der på ulige år vælges 3 
bestyrelsesmedlemmer og på lige år 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med forman, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden og træffer beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. 
Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften og det årlige medlemskontingent. 
Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at de bestemmende overordnede myndigheder er underrettet om, 
hvem der til enhver tid er formand for foreningen. 
 
§ 11 
Foreningen forpligtes ved underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 
 
§ 12 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke 
foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 
 
§ 13 
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 
Revision finder sted årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted. 
 
§ 14 
Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen 
overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde.  
Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder gentilkobling til 
anlægget. Bestyrelsen kan fastsætte tariffer herfor. 
 
§ 15 
Fællesantenneanlægget ejes af foreningen. 
 
§ 16 
Ved ejerskifte kan den nye ejer indtræde som medlem af foreningen, såfremt han ønsker det og indbetaler det til enhver 
tid gældende medlemskontingent. 
Den tidligere ejer er forplegtet til at meddele bestyrelsen ejerskifte. 
Fraflyttere kan ikke medtage tilslutningen, da denne følger ejendommen. 
 
§ 17 
Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige. Og at der forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt. 
 
§ 18 
Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage ændringer af anlægget eller dele heraf. I tilfælde af 
vanrøgt eller misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens love og vedtægter er bestyrelsen berettiget til straks 
at afbryde forbindelsen. 



§ 19 
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller inddirekte tab ved skade er under 
alleomstændigheder udelukket. 
Medlememr stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den 
enkelte husstand. 
Reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne. 
 
§ 20 
Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelse af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er 
rentabel. 
Generalforsamlingen kan beslutte at bemyndige bestyrelsen til at foretage udvidelser af anlægget med flere TV-stationer 
(programmer), selv om udvidelsen kræver anskaffelse af udstyr eller ombygning af anlægget. 
Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes af foreligge i den 
nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. 
Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed med programvalg, at der også tages hensyn til større mindretals- 
interesser. 
Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening samt etablering af 
fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en 
generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på 
dagsorden. 
 
§ 21 
Medlemmer er pligtig til at betale tilslutningsafgift, ophavsretlige vederlag og programafgifter ud over driftskontingent.  
I udlejningsejendomme opkræves tilslutningsafgift hos ejer samt ophavsretlige vederlag og programafgifter og 
driftskontingent hos lejerne jf. gældende lovgivning. 
 
§ 22 
Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med en anden antenneforening, stilles evt. overskydende midler 
til rådighed for foreninger mm. i antenneforeningens udbredelsesområde med formål til gavn for især børn, ældre og 
kultur.  
Den opløsende generalforsamling beslutter, hvem der skal forestå den økonomiske afvikling og  fordelingen af midlerne 
som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til foreningens medlemmer eller til goder forbeholdt disse. 
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens 
medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter. 
På den nye generalforsamling kan vedtægtsændring vedtages af et flertal af de fremmødte medlemmer. 
Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning. 
 
§ 23 
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.  
Foreningens vedtægter fremgår af foreningens hjemmeside. 
Denne vedtægt er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. november 2021 og træder i kraft straks. 
Den erstatter hidtidig vedtægt dateret 13. maj 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


