
AALBÆK BUGT ANTENNEFORENING 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på generalforsamling d. 24/9 2020 

 

§ 1: Nuværende: 
Foreningens navn er: Aaalbæk Bugt Antenneforening. 
Foreningen er hjemmehørende i Ålbæk, Frederikshavn Kommune. 
Foreningen er stiftet af Aalbæk Borgerforening d. 16/3 1974. 
§ 1: Forslag til ændring: 
Foreningens navn er: Aalbæk Bugt Antenenforeningen – kaldet AB-NET. 
Foreningen er .....uændret 
 
§ 2: Nuværende: Foreningens interesseområde er Aalbæk Bugt området i Frederikshavn Kommune 
§ 2: Forslag til ændring: Paragraffen udgår. 
 
§ 3: Nuværende: Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemerne 
med danske og udenlandske radio- og TV-kanaler, internet og IP-telefoni samt andre ydelser, der kan 
tilbydes over et bredbåndsanlæg i det under § 2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid 
gældende bestemmelser fastsat af offentlig myndigheder for sådanne anlæg. 
At tilsikre at foreningens medlemmer til en hver tid har de bedst opnåelige fordelagtige vilkår og priser på 
kanaler, takster, service etc. 
§ 3: Forslag til ændring: Den med rødt markerede tekst udgår. 
 
§ 4: Nuværende: Enhver, som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen. 
Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, 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: Forslag til ændring: Den med rødt markerede tekst udgår. 
 
§ 6: Nuværende: Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til den 1/1 eller 1/7. 
Udmeldelse af foreningen berettiger ikke til udbetaling af noget beløb. Udgifter ifm. udmelde af foreningen betales af 
medlemmet. 
§ 6: Forslag til ændring: Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med at 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. 
 
§ 8 Nuværende: 
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i april måned og indvarsles ved annonce i lokalt dagblad og 
via infokanal og hjemmeside senest 14 dage før. 
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: Forslag til ændring:  
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i april måned og indvarsles senest 14 dage før via infokanal, 
foreningens hjemmeside samt foreningens SMS-tjeneste. 
Øvrig tekst i § 8 uændret 

§ 22 Nuærende: 
Medlemmer er pligtig til at betale tilslutningsafgift, ophavsretlige vederlag og programafgifter ud over 
driftskontingent.  
I udlejningsejendomme opkræves tilslutningsafgift, ophavsretlige vederlag og programafgifter og driftskontingent for 
lejerne hos udlejer. 
§ 22 forslag til ændring: 
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. 
 
§ 24 Nuværende: 
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. Et eksemplar af de til 
enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer. 
Denne vedtægt er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. maj 2013 og træder i kraft straks. 
Den erstatter hidtidig vedtægt dateret 26. april 2012. 
§ 24 - forslag til ændring: 
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.  
Foreningens vedtægter fremgår af foreningens hjemmeside. 
Denne vedtægt er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den     2020 og træder i kraft straks. 
Den erstatter hidtidig vedtægt dateret 16. maj 2013. 
 
 


