
Glentevejs Antennelaug – vedtægter 2013 
 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er Glentevejs Antennelaug og dens hjemsted er Odense. 
 

§ 2 Formål 
Foreningens formål er at eje og drive et fællesantenneanlæg med henblik på overfor med‐ 
lemmerne: 

a) at formidle såvel indenlandske som udenlandske, radio og fjernsynsprogrammer. 
b) at formidle alle andre former for datatransmission. 
c) at udbyde andre ydelser, som naturligt lader sig tilbyde over et fællesantenneanlæg. 
d) at udbyde ydelser til andre end medlemmerne. 

Stk. 2. Foreningen kan tilslutte sig og eje andele i andre foreninger, hvor dette fremmer 
Glentevejs Antennelaugs interesser. 
Stk. 3. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af 
transmisssionskapacitet i nettet til tredjemand. 
Stk. 4. Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med 
første stikdåse / målepunkt i de tilsluttede boligenheder. 

 
§ 3. Medlemskab 

Medlemskabet er ikke personligt, men tilknyttet den bolig eller lokalitet, hvortil forsyningen 
leveres. Ved flytning inden for forsyningsområdet, kan medlemskabet overføres til en anden 
bolig eller lokalitet, der er tilsluttet antenneanlægget, mod betaling af et gebyr. 
Stk. 2. Som medlem optages enhver, der tilsluttes fællesantenneanlægget og som accepterer 
foreningens vedtægter. 
Stk. 3. Bestyrelsen har den endelige afgørelse om, hvem der kan optages. 
Stk. 4. Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag (kontingent) pr. husstand til dækning 
af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse. 
Stk. 5. I udlejningsejendomme opkræves et bidrag hos ejeren for hvert lejemål, der er tilsluttet 
anlægget. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan en lejer dog 
selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig 
tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren flytte medlemskabet til anden adresse jvf. stk. 
1. 
Stk. 6. I tillæg til det i stk. 4. nævnte årlige bidrag (kontingent) opkræves hos den enkelte til‐ 
sluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang 
m.v.) husstanden har valgt at modtage. Størrelsen af dette tillæg fastlægges af bestyrelsen, og 
kan varieres. 
Stk. 7 Medlemmerne er pligtige at betale det i stk. 4. og stk. 6. anførte i overensstemmelse 
med betalingsbetingelser og ‐måde anført i opkrævningerne. 
Stk. 8. Medlemmerne er pligtige at tåle forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres 
ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side. 
Stk. 9. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre 
forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på egen ejendom. 
Stk. 10. Levering af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende leve-
ringsbetingelser, som offentliggøres på foreningens info‐kanal og/eller hjemmeside. 

 
§ 4. Hæftelse 

For Glentevejs Antennelaugs forpligtelser hæfter alene Glentevejs Antennelaugs formue. 
Medlemmerne har intet personligt ansvar. 

 
§ 5. Anlægget og ejendele 

Det er forbudt medlemmerne selv, at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af 
anlægget eller dele heraf for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jf. § 
2 stk. 4. 
Stk. 2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller tilkoble apparater eller lig-
nende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan 
bestyrelsen straks afbryde forbindelsen. 



Stk. 3. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmer-
nes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installa-
tionerne svarer til den overfor foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens 
regler herom. 
Stk. 4. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp. 

 
§ 6. Udmeldelse 

Udtræden af Glentevejs Antennelaug kan ske med 3 måneders skriftlig varsel til et regnskabs-
års ophør afgivet til foreningen. 
Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til af indgå aftale om længere varsel ved udtræden. 
Stk. 3. Udtrædende medlemmer kan ikke gøre krav på andel af G.A.L.’s aktiver eller formue. 
Stk. 4. Foreningen er berettiget til pr. udtrædelsesdagen at afbryde medlemmets forbindelse 
til fællesantenneanlægget. 
Stk. 5. Ved fraflytning eller salg af bolig kan medlemskabet overdrages til en ny lejer/ejer ved 
skriftlig orientering til foreningen, under forudsætning af, at overdragende lejer/ejer ikke er i 
restance. 
Stk. 6. Det er fraflyttendes medlems pligt at meddele flytning skriftligt til Glentevejs Anten-
nelaugs kontor. 

 
§ 7 Afbrydelse af forbindelse 

Bestyrelsen kan med passende varsel lade medlemmets forbindelse afbryde, hvis medlem‐ 
met ikke har betalt forfaldent kontingent eller andre til foreningen forfaldne betalinger.  
Stk. 2. Medlemmet kan genindtræde ved betaling af restancen og alle øvrige omkostninger, 
der er forbundet med lukning og genåbning af forbindelsen. 
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af gebyrer og renter. 

 
§ 8. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er Glentevejs Antennelaugs højeste myndighed. Beslutninger træffes 
ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 17 og 18. 
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 og maks. 8 ugers varsel ved indrykning af 
annonce med indkaldelse i lokalblade, på hjemmeside, informationskanal, samt ved fremsendelse af 
e-mail til de medlemmer, der ønsker det. Datoen for generalforsamlingen skal annonceres i det med-
lemsblad, der udkommer før generalforsamlingen. 
Stk. 4. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tidspunkt og sted for generalforsamlin-
gens afholdelse samt dagsorden. 
Stk. 5. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter: 

 
Valg af dirigent og referent. 

Pkt. 1. Bestyrelsens beretning. 
Pkt. 2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 
Pkt. 3. Indkomne forslag. (Forslagene skal være formanden i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingen). 
Pkt. 4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent. 
Pkt. 5. Valg 

a. Formand eller kasserer. 

b. Bestyrelsesmedlemmer. 
c. Bestyrelsessuppleanter. 
d. Interne og eksterne revisorer. 
e. Revisorsuppleanter 

Pkt. 6. Eventuelt. 



§ 9. Valg 

Et medlem er valgbar til bestyrelsen og til repræsentantskabet og har stemmeret på general‐ 
forsamlingen og ved urafstemning, når forfaldent kontingent samt andre til Glentevejs An‐ 
tennelaugs forfaldne beløb er betalt. Valgbar er 1 medlem pr. antennetilslutning. 
Stk. 2. Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. I lige år afgår formand, 
2 bestyrelsesmedlemmer og 1 intern revisor, i ulige år afgår kasserer, 3 bestyrelsesmedlem‐ 
mer og 1 intern revisor. 2 bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen. Revisorsupple‐ 
anter vælges for et år ad gangen. 
Stk. 3. Hver tilslutning har 1 stemme, og kan ikke afgives ved fuldmagt. Adgangsberettiget til 
generalforsamlingen er 2 personer pr. medlemskab (antennetilslutning) 

 
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen eller 2/3 repræsentantska‐ 
bets medlemmer finder det påkrævet, eller når mindst 3 % af medlemmerne fremsætter 
skriftlig begæring herom. 
Stk. 2. Formålet med den ekstraordinære generalforsamling skal klart fremgå af begæringen. 
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages 
varsel til afholdelse senest 6 uger efter begæringen. 
Stk. 4. Dagsorden, der skal annonceres og fremsendes på samme måde, som ved den ordinæ-
re generalforsamling, kan kun indeholde det/de i begæringen fastsatte forslag. 

 
§ 11. Bestyrelsen og administrationen 

Glentevejs Antennelaugs anliggender varetages af bestyrelsen. 
Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, konstituerer sig med næstformand og sekretær 
samt fastsætter selv sin forretningsorden. 
Stk. 3. Der påhviler intet bestyrelsesmedlem nogen personlig hæftelse. 
Stk. 4. Ved formandens eller kassererens varig forfald konstituerer bestyrelsen sig med en 
formand/kasserer valgt blandt bestyrelsens medlemmer indtil næste ordinære generalfor‐ 
samling. 
Stk. 5. Alle bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. 
Stk. 6. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor valgt af generalforsamlingen. 
Stk. 7. Den interne revision består af 2 medlemmer valgt af generalforsamlingen. 
Stk. 8. Bestyrelsen ansætter og afskediger administrationen. 

 
§ 12. Tegningsret 

Glentevejs Antennelaug tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening med formanden eller 
næstformanden eller af den samlede bestyrelse. 
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter kassererens kompetence i forretningsorden. 
Stk. 3. Låneoptagelse kan kun foretages efter forelæggelse for repræsentantskabet til udta‐ 
lelse og efterfølgende godkendelse på en generalforsamling. 

 
§ 13. Repræsentantskabet 

Repræsentantskabets formål er at rådgive bestyrelsen i spørgsmål, den foreligger repræsen‐ 
tantskabet. 
Stk. 2. Repræsentantskabet, der afholdes møde mindst 2 gange årlig, som består af bestyrel‐ 
sens medlemmer samt repræsentanter for Glentevejs Antennelaug. 
Stk. 3. Alle vigtige sager skal bestyrelsen forelægge repræsentantskabet. 
Stk. 4. Områdernes opdeling og ændring fastsættes af bestyrelsen efter udtalelse fra repræ‐ 
sentantskabet. 
Stk. 5. Bestyrelsen kan indenfor valgperioden udvide repræsentantskabet. 
Områderne er selvsupplerende indenfor valgperioden. 

 
§ 14. Valg af repræsentantskabet 

Områderepræsentanterne vælges af og blandt de indenfor vedkommende områder boende 
medlemmer. Hvert område vælger 1 repræsentant for hver påbegyndt antal af 400 tilslutte‐ 
de. 



Stk. 2. Bestyrelsen tager initiativ til og er ansvarlig for afholdelse af valg til repræsentantska‐ 
bet hvert 4. år i oktober kvartal inden 1. december. 
Stk. 3. Valg finder sted i lige år. Valgene finder sted i overensstemmelse med en plan god‐ 
kendt af repræsentantskabet. Repræsentantskabets valgperiode er 4 år regnet fra en 1. de‐ 
cember til en 30. november. 
Stk. 4. Bestyrelsens formand er tillige formand for repræsentantskabet. Repræsentantskabet 
fastlægger selv sin forretningsorden. 

 
§ 15. Økonomi 

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Ved hvert års generalforsamling 
fastsættes bidraget (kontingentet) af generalforsamlingen. 
Stk. 2. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor. Revisionen finder sted én gang år‐ 
ligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren øn-
sker det. 
Stk. 3. Regnskabet gennemgås tillige af to generalforsamlingsvalgte interne revisorer. Disse 
vælges for to år med hvert år, suppleanten vælges for et år. 

 
§ 16. Misligholdelse 

Hvis et medlem misligholder sine forpligtelser jfr. § 3. stk. 4 og stk. 6. samt § 5., kan bestyrel‐ 
sen afbryde forbindelsen uden varsel. 
Stk. 2. Eksklusion af et medlem kan ikke foretages, før det har været forelagt repræsentant‐ 
skabet. 

 
§ 17. Vedtægtsændringer og ophør 

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling såfremt 3/4 af de afgivne stem‐ 
mer er for forslaget. 

 
§ 18. Foreningens ophævelse 

Glentevejs Antennelaugs ophævelse, sammenlægning med andre foreninger/selskaber, eller 
installationernes nedlæggelse kræver, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer 
stemmer herfor på en generalforsamling. 
Stk. 2. Er et forslag, der har opnået flertal på en generalforsamling ikke gyldig vedtaget i hen‐ 
hold til bestemmelsen om, at mindst halvdelen af medlemmerne har stemt herfor, forelæg‐ 
ges det for samtlige medlemmer ved en urafstemning. 
Stk. 3. Urafstemningen foretages ved afstemingsudvalgets foranstaltning senest 1 måned ef‐ 
ter generalforsamlingen, således at medlemmerne har mindst 1 uge fra modtagelsen af af‐ 
stemningsmaterialet til returnering i frankeret svarkuvert. 
Stk. 4. Repræsentantskabet vælger af sin midte 5 medlemmer, som sammen med bestyrel‐ 
sen udgør afstemningsudvalget. Afstemningsudvalget vælger en af sin midte en formand. 
Stk. 5. Resultatet af urafstemningen tilsendes alle medlemmer ved afstemningsudvalgets 
foranstaltning. 
Stk. 6. Et eventuelt overskud efter at foreningens forpligtelser er dækket, fordeles mellem de 
på ophørstidspunktet værende medlemmer. 

 
                                     ‐ o O o ‐ 

 
Vedtaget på Glentevejs Antennelaugs generalforsamling den 18. februar 2010 

 
Ændret på Glentevejs Antennelaugs ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2012. 
 
Ændret på Glentevejs Antennelaugs ordinære generalforsamling den 21. februar 2013. 


