
Farre Fællesantenneforening 
 
 
§1.: NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 
 
Foreningens navn er Farre Fællesantenneforening.  
 
§2.: 
Foreningen er pligtig at optage under sit medlemsområde, tilstedeværende ejere og lejere samt insti-
tutioner og lignende. Vilkårene for optagelsen fastsættes af bestyrelsen. Medlemsområdet fastsættes 
af bestyrelsen efter vejledning fra generalforsamlingen. 
 
§3.: 
Foreningens mål er at eje og drive fællesantenneanlægget for modtagning af radiofoni- og fjern-
synsprogrammer i det under §2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende 
bestemmelser, fastansat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.  
 
§4.: 
En tilsluttet husstand er medlem af foreningen. Enhver som bor i foreningens forsyningsområde, 
jævnfør §2, kan forlange sig tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg mod at betale gældende til-
slutningsafgift. Tilslutning leveres til skel. 
 
Så længe foreningen består, kan ingen medlemmer udtræde. Bestyrelsen er dog berettiget til, når 
særlige forhold taler for at, at løse et medlem for sit medlemskab. 
 
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som vedtages af en ge-
neralforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes kan 
bestyrelsen afbryde tilslutningen til anlægget.  
 
§5 GENERALFORSAMLING 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
A. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i april måned, og indkaldes af bestyrel-
sen ved meddelelse senest 14 dage før. Med indkaldelsen skal medlemmerne have det reviderede 
regnskab og forslag til budget for det kommende år. Herudover skal bestyrelsens forslag til pro-
gramvalg vedlægges, samtidig med at medlemmerne skal spørges om forslag til sammensætning af 
programpakken. Dette sker i bladet Farre Fælles Nyt, der udkommer ca. 1. marts. 
 
Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 7 punkter: 
 
1. Valg af dirigent  
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  
3. Aflæggelse af regnskab.  
4. Fastsættelse af tilslutningsafgift for foreningen. 
5. Eventuelle forslag.  
6. Fastsættelse af programpakke og kontingent for det kommende år jf. §8A 
6. Valg af bestyrelse og 1 bestyrelsessuppleant. 
7. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant. 
8. Evt. 
 
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5, skal, med navns underskrift sendes til et besty-
relsesmedlem senest 10 dage før generalforsamlingen finder sted. 



 
B. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, skriftligt med angivelse af dags-
orden, med 8 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en skriftlig begæ-
ring til bestyrelsen, med angiven dagsorden fra mindst 20 medlemmer. Indkaldelsesfrist er 14 dage 
efter modtagelse af begæringen.  
 
§6 BESLUTNINGER. 
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid 
lovligt indvarslet ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig 
kvittering for betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet hus-
stand tælles for et medlem og har således én stemme. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes refe-
rat fra generalforsamlingerne. 
 
Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Fuldmagten 
skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.  
 
§7 LEDELSE. 
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således 
at hhv. 2 og 3 af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formanden, kasserer, sekretær og tilsynsførende.  
   
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for 
foreningens virksomhed.  
   
Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte medlemsbidrag.  
Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at Telestyrelsen er underrettet om, hvem der 
tegner fællesantenneanlægget .  
 
§8 REGNSKAB OG ØKONOMI 
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 
   
Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidraget.  
 
Revisionen finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning.  
 
Det reviderede regnskab og forslag til budgettet udsendes til medlemmerne sammen med indkaldel-
sen til den ordinære generalforsamling.  
  
§8A 
Bestyrelsen skal udsende forslag til programpakke og indkalde forslag fra medlemmerne jf. §5A. 
Ud fra medlemmernes tilkendegivelse fremsætter bestyrelsen et forslag til programpakke og kon-
tingent til generelforsamlingen. Enkeltmedlemmer kan ikke fremsætte forslag til generelforsamlin-
gens afstemning. For at et forslag til programpakke og kontingent kan komme til afstemning kræves 
der 20 medlemmers underskrift. Såfremt bestyrelsens forslag til programpakke og kontingent ned-
stemmes, fortsætter den bestående programpakke og kontingentet justeres med prisstigningen på 
kanalerne. 
 
Vedrørende øvrige økonomiske disponeringer henvises til §12, hvorefter generalforsamlingen er 
øverste myndighed. 
 
 
  



§9 RESTANCER 
Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilede forpligtelse til foreningens kas-
se, kan bestyrelsen lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at 
betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling.  
 
§10 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 
 
Fællesantenneanlægget ejes af foreningen. Ved fraflytning indtræder den nye ejer i dem tidligere 
ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at 
hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen. 
 
§11 VEDLIGEHOLD – TEKNISK TILSYN. 
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer 1-2 medlemmer, der skal forestå vedligeholdelsen af og 
føre teknisk tilsyn med fællesantenneanlægget. De tilsynsførende er, overfor den øvrige bestyrelse, 
ansvarlige for, at fællesantenneanlægget vedligeholdes på forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn 
og kontrol på anlægget. De tilsynsførende modtager reklamationer fra brugerne over anlæggets 
funktion. De tilsynsførende indhenter tilbud fra firmaer på vedligeholdelse m.m. Tilbudet, der anta-
ges, skal være godkendt af den øvrige bestyrelse. De tilsynsførende fører kontrol med, at vedlige-
hold sker som aftalt.  
   
§12 ÆNDRINGER OG VEDLIGEHOLDELSE. 
Følgende ændringer og udvidelser af antenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at fælles 
vedtagelse på en generalforsamling: 
 
• Udvidelse af anlægget med flere Tv-kanaler (programmer), hvis udvidelsen kræver en ændring 

af anlægget, det gælder dog ikke radiofoniprogrammer og ”must Carry” kanaler.  
 
• Udvidelser af anlægget med abonnenter ud over et tidligere godkendt omfang.  
 
• Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening.  
 
• Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden 

antenneforening. 
 
Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optræde som et 
selvstændigt punkt på dagsordenen.  
 
§13 ANLÆGSUDGIFTER OG UDGIFTER TIL FORNYELSE. 
Tilslutningsafgiften og anden afgifter ud over det normale årlige medlemsbidrag, skal ligesom med-
lemsbidraget indbetales på den af foreningen oprettede konto i bank eller sparekasse eller på postgi-
rokonto. Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter med 
bilag til levering samtidig med, at målerapporterne indsendes til Telestyrelsen.  
 
§14 FORENINGENS OPHØR 
Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at forenin-
gen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske i en lovligt indvarslet ge-
neralforsamling, hvor mindst ¾ af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er 
mødt ¾ af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med ¾ af de fremmødte stem-
meberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsam-
ling som indkaldes skriftlig med 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med 
mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gælden-
de uanset antallet af fremmødte.  



 
§15 FORTOLKNING 
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.  
 
§16. VEDTÆGTSÆNDRINGER 
Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte 
stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i ind-
kaldelsen til generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal infor-
meres til foreningens medlemmer via bladet Farre Fælles Nyt. 
 
   
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 10. januar 2006.  


