Vedtægter for Vrånet

Navn
§1
Foreningen er et andelsselskab med begrænset ansvar. Dens navn er Vrånet.

Hjemsted
§2
Enhver beboer i foreningens forsyningsområde kan optages som medlem af foreningen og
er pligtig til at betale kontingent for en periode fastsat af bestyrelsen.

Formål
§3
Foreningens formål er at eje og drive samt administrere forsyningsanlæg med henblik på
a) Distribution af digitale services fx TV, Internet & Streaming tjenester til de
tilsluttede medlemmer.
b) Udbud af kapacitet til brug for datatransmission til de tilsluttede medlemmer.
c) Udbud af serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over forsyningsanlæg, til
de tilsluttede medlemmer. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved
tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.
Foreningens naturlige og mest formålstjenlige forsyningsområde i såvel teknisk som
økonomisk henseende fastsættes til enhver tid af foreningen Foreningens primære
forsyningsområde er Vrå by.

§4
Enhver beboer, der anmoder om medlemskab af foreningen, skal godkendes af
bestyrelsen, før tilslutning kan finde sted.
I forbindelse med tilslutning til foreningens forsyningsanlæg, betales der, den af
bestyrelsen fastsatte tilslutningsafgift. Dette gælder både for enfamilieshuse samt
ejendomme med flere lejligheder. Den til enhver tid gældende tilslutningsafgift samt øvrige
priser, vil fremgå af det af bestyrelsens udarbejdede takstblad.
Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er
vedtaget af en generalforsamling, kan ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem
ekskluderes, afbrydes medlemmets tilslutning til anlægget.
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Generalforsamling
§5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
A. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest i april måned og indvarsles
af bestyrelsen ved offentliggørelse senest 14 dage før og samtidig fremlægges det
reviderede regnskab. 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 og fremlæggelse af budget.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
6. Valg af revisor og Revisorsupleant.
7. Eventuelt.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift tilsendes et
bestyrelsesmedlem senest 10 dage, før generalforsamlingen finder sted.
B. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med minimum 8 dages
varsel. Modtager bestyrelsen en skriftlig fremsat begæring med angiven dagsorden fra
mindst 20 medlemmer, skal den ekstraordinære generalforsamling være afholdt senest 21
dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

§6
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes efter almindeligt stemmeflertal. Den til
enhver tid lovligt indvarslede, ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun
medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på
generalforsamlingen.
Hver tilsluttet husstand tælles for et medlem og har således en stemme.
Bestyrelsen sørger for, at der føres referat over 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.
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Ledelsen
§7
Foreningen ledes af en bestyrelse af 5 medlemmer, der på generalforsamlingen vælges
for 2 år ad gangen, således at der på ulige år vælges 3 og på lige år vælges 2
medlemmer. I situationer, hvor der opstår stemmelighed, er formandens stemme
udslagsgivende. Der vælges ligeledes 1 bestyrelsessuppleant for en 1-årig periode.
Ligeledes vælges der på generalforsamlingen 2 revisorer og 1 Revisorsupleant for en 1årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og
tilsynsførende.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er
nødvendige for foreningens daglige drift.
Den samlede bestyrelse repræsenterer i alle forhold foreningen.
Den til fremme af selskabets formål nødvendige anlægs- og driftskapital tilvejebringes dels
ved indbetaling af tilslutningsafgift, dels ved optagelse af lån samt medlemsbidrag.
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage nødvendige lån.
Der kan ydes honorar til bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter de årlige pakkepriser indeholdende medlemsbidrag.

Regnskab og økonomi
§8
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidrag.
Det reviderede regnskab samt budgetudkast, udleveres på den ordinære
generalforsamling. Revision af foreningens regnskab kan foretages uanmeldt, såfremt
revisionen finder det nødvendigt.

Restancer
§9
Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt den påhvilede forpligtelse til foreningen,
kan bestyrelsen lade medlemmets tilslutning til forsyningsanlægget afbryde og
efterfølgende overgive sagen til inkasso.
Medlemmet er forpligtet til at betale samtlige udgifter, som følge af den manglende
indbetaling.
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Almindelige bestemmelser
§ 10
Vedligeholdelse og teknisk tilsyn
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et medlem, der skal tilrettelægge
vedligeholdelsen af og føre teknisk tilsyn med forsyningsanlægget.
Den tilsynsførende er over for den øvrige bestyrelse ansvarlig for, at forsyningsanlægget
vedligeholdes på forsvarlig måde, og der foretages tilsyn og kontrol af anlægget. Den
tilsynsførende modtager reklamationer fra brugerne over anlæggets funktioner.
Den tilsynsførende indhenter tilbud fra firmaer på vedligeholdelse m.v. Tilbuddet der
antages, skal være godkendt af den øvrige bestyrelse. Den tilsynsførende fører kontrol
med, at vedligeholdelse sker som aftalt.

§ 11
Ændringer og udvidelser
Følgende ændringer og udvidelser af forsyningsanlægget må kun bringes til udførelse
efter at være vedtaget på en generalforsamling:
1. Ombygning og udvidelse af anlægget, som kræver en indbetaling fra
medlemmerne.
2. Udvidelse af anlægget med abonnenter ud over tidligere godkendt
omfang.
3. Sammenlægning af anlægget med anlæg tilhørende anden ejer.
4. Etablering af fælles signalforsyning med forsyningsanlæg tilhørende
anden ejer.
Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal
optræde som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 12
Anlægsafgift og bidrag til fornyelse
Tilslutningsafgift og andre udgifter indbetales til foreningen. Bestyrelsen skal fra
installationsfirmaer begære genparter af endelig dokumentation med bilag.
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Foreningens ophør
§ 13
Foreningens virksomhed, for så vidt angår forsyningsanlægget ophører, såfremt anlægget
nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen overgår til anden ejer. Ophævelse af
foreningen kan kun ske af en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor minimum ¾ af
medlemmerne stemmer for ophævelsen.
Såfremt ¾ af medlemmerne ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, skal
ophævelsen af foreningen vedtages af ¾ af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal
i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes
med 8 dages varsel.
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte
stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet
af fremmødte.
Et evt. likvidationsoverskud skal fordeles på den måde generalforsamlingen bestemmer.

Fortolkning
§16
Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen af disse vedtægter afgøres af
generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer
§17
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 tilgængelig for
medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid
gældende vedtægter skal ligeledes være tilgængelig for foreningens medlemmer.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 1. marts 2018

Dirigent: Carsten Brændgaard
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Bestyrelsen

Niels Henrik Nielsen
Formand

Jens Aage Thomsen
Tilsynsførende

Per Grinsted
Kasserer

John Pedersen
Næstformand

Carsten Brændgaard
Sekretær
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