Bilag 2: Vedtægtsændringer
Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen godkender følgende vedtægtsændringer:
§ 3. Medlemmerne.
Stk. 1. – følgende tekst tilføjes
”Et aktivt medlem er et medlem der ønsker signalforsyning og derfor er forbundet med
anlægget. Et passivt medlem er et medlem der ikke ønsker signalforsyning og hvor forbindelsen
med anlægget er afbrudt.”
Stk. 3. – følgende tekst ændres fra:
”Det enkelte medlem er pligtigt at betale, det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte
kontingent i flg. prisblad.”
til:
”Det enkelte aktive medlem er pligtigt at betale, det til enhver tid af generalforsamlingen
fastsatte kontingent i flg. prisblad.”
og følgende tekst fjernes:
”Ethvert medlem er forpligtet til at betale kontingent, endskønt forbindelsen med anlægget er
afbrudt.”
Stk. 4. – følgende tekst ændres fra:
”I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser, udover
medlemmets indbetalte indskud til foreningen.”
til:
”I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser, udover
medlemmets indbetalte tilslutningsafgift til foreningen.”
Stk. 6. – følgende tekst ændres fra:
”Både den tidligere, og den nye ejer, er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningens formand.”
til:
”Både den tidligere, og den nye ejer, er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningens formand
eller foreningens leverandør der varetager medlemsregistret på vegne af
bestyrelsen.”
Stk. 7. – følgende tekst ændres fra:
”Et medlem har på generalforsamlingen een stemme.”
til:
”Et aktivt medlem har på generalforsamlingen een stemme.”

Stk. 8. – følgende tekst ændres fra:
”Boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger har én stemme. Disse
selskaber er på generalforsamlingerne berettiget til at uddelegere stemmeretten til
boligtagerne/husstand, der i så fald hver har én stemme.”
til:
”Boligselskaber, andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger har een stemme. Disse
selskaber er på generalforsamlingerne berettiget til at uddelegere stemmeretten til
boligtagerne/husstand, der i så fald hver har een stemme.
En forudsætning for at en boligtager/hustand her ret til een stemme ved uddelegering
er at boligen/husstanden ønsker signalforsyning og derfor er forbundet med
anlægget.”
§ 4. Generalforsamling.
Stk. 1. – følgende punkt i dagsorden ændres fra:
”6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af prisblad.”
til:
”6. Vedtagelse af budget og endelig godkendelse af prisblad.”
Stk. 2. – følgende ændres fra:
”Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, eller skal
afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst
1⁄4 af foreningens medlemmer, senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.”
til:
”Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, eller skal
afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst
1⁄4 af foreningens aktive medlemmer, senest 14 dage efter, at en sådan begæring er
modtaget.”
§ 5. Indkaldelse.
Paragraffens benævnelse ændres fra ”Indkaldelse” til ”Indkaldelse og afholdelse af
generalforsamling”
Stk. 2. – følgende ændres fra:
”Forslag fra medlemmerne til behandling på ordinær generalforsamling under dagsordenens
punkt 5 skal med navns underskrift tilstilles formanden senest 1. februar. Forslag offentliggøres
i forbindelse med indkaldelsen på foreningens hjemmeside og kan rekvireres i papirform hos
bestyrelsen.”
til:
”Forslag fra aktive medlemmer til behandling på ordinær generalforsamling under
dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift tilstilles formanden senest 1. februar. Forslag
offentliggøres i forbindelse med indkaldelsen på foreningens hjemmeside og kan rekvireres i
papirform hos bestyrelsen.”

Stk. 3. – følgende ændres fra:
”Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har
ethvert medlem, der ikke er i restance. Medlemmer af ejerens husstand, og andre brugere af
ejendommen, inden for foreningens område, har adgang til at overvære generalforsamlingen,
med mindre generalforsamlingen beslutter andet.”
til:
”Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har
ethvert aktivt medlem, der ikke er i restance. Medlemmer af ejerens husstand, og andre
brugere af ejendommen, inden for foreningens område, har adgang til at overvære
generalforsamlingen, med mindre generalforsamlingen beslutter andet.”
Stk. 6. – følgende ændres fra:
”Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre eet medlem eller dirigenten bestemmer,
at afstemningen skal være skriftlig.”
til:
”Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre eet aktivt medlem eller dirigenten
bestemmer, at afstemningen skal være skriftlig.”
§ 7. Bestyrelsen.
Ny Stk. 9:
”Såfremt der sker udefrakommende ændringer i omkostningsgrundlaget for fastsættelsen af
kontingent (f.eks. prisstigninger fra programleverandørerne), er bestyrelsen berettiget til at
foretage de nødvendige justeringer af prisbladet. Disse ændringer forelægges og godkendes
endeligt på førstkommende generalforsamling.”
§ 10. Regnskab og revision.
Stk. 3. – følgende ændres fra:
”På bankkontoen kan kun hæves af formanden og kassereren i forening. Kassereren har
fuldmagt til foreningens bankkonto, efter skriftlig fuldmagts- godkendelse fra den samlede
bestyrelse. Der må ikke iværksættes udgifts- krævende arbejde eller påfører foreningen
udgifter inden kassereren er underrettet.”
til:
”På bankkontoen kan kun hæves af formanden og kassereren i forening. Kassereren har
fuldmagt til foreningens bankkonto, efter skriftlig fuldmagts- godkendelse fra den samlede
bestyrelse. Der må ikke iværksættes udgifts- krævende arbejde eller påføres foreningen
udgifter inden kassereren er underrettet.”

§ 13. Vedtægtsændringer.
Stk. 1. – følgende ændres fra:
”Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet
blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre
halvdelen af foreningens medlemmer.”
til:
”Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet
blandt de på generalforsamlingen fremmødte aktive medlemmer, som dog mindst skal udgøre
halvdelen af foreningens aktive medlemmer.”

