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VEDTÆGTER
For DOA - Þen Overordnede Antenneforening

Navn, hjemsted.

Foreningens navn er:
DOA Den Overordnede Antenneforening.

Foreningens interesseområde er:
Sønderborg Kommune og omegn.

Foreningens formål er at eje og driver evt. via forpagter, et overordnet
fællesañtenneanlæg for modtagning af tjernsynsprogrammer og internet i det

under g 2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende

bestenimelser, fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

Foreningen kan herudover lade fællesantenneanlægget udnytte til alternatíve
tjenester som f.eks. telefoni, alarmnet m.v'

MedlemsoPtagelse / udtnaedelse.

Enhver antenneforening / boligforening, skal for at btive tilsluttet til det

overordnede fællesantenne anlæg, være medlem af foreningen.

Enhver antenneforening / boligforening indenfor foreningens forsyningsområde,
jfr. 5 Z, der har minimum 25 tilslutninger, kan ansøge om tilslutning til det
overord nede fællesantenneanlæ9.

Tilslutningen, skal ske efter de i foreninçen gældende regler, herunder såvel

tekniske som økonomiske krav.

DOA er berettiget til at opkræve kontingent til deekning af de løbende

driftsudgifter.

Kontingent fastsættes af repræsentantskabet, og restance kan inddrives af retslig

vej,

Et medlem, som ikke respekterer naervðerende vedtægter eller beslutninger, som

er vedtaget at repræsentantskabet, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

Såfremt et medlem ekskluderes, skal medlemmet afbryde sin tilslutning til
anlægget. En eksklusion kan indbringes på ¿et nærmeste følgende

¡.epræi"ntantskabsmøde. Ved udtræden af foreningen, kan det udtrædende

medlem intet krav rette mod foreningens formue'

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden med I års varsel til et regnskabsårs

udløb.
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Repræsentantskabet,

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed'

Repræsentantskabet består af et antal repræsentanter for hvert medlem, og disse

tildeles efter medlemmets naermere bestemmelse én stemme pr. påbegyndt 25
tilsluttede abonnenter inden for medlemmets område.

Ordinært repræsentantskabsmøde holdes en gang årligt i oktober måned, og
indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse senest en mäned før.

Regnskabsåret følger kalenderåret, 1. januar * 31. december. Regnskabet
forelægges på det ordinære repræsentanlskabsmøde,

Foreløbig dagsorden udsendes senest den 1. september, og eventuelle forslag, jf.
pkt. 4, skal vaere bestyrelsen i hende senest den 15. september.

Endelig dagsorden, regnskab og budget for det kommende år, udsendes senest
14 dage inden ordinært repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen kan invitere gæster, sCIm repræsentantskabet godkender ved mødets
start.

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde
følgende I punkter:
1. Valg af dirigent.
Z. gerätning õm foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Eventuelle forslag.
5. Fastsættelse af medlemsbidrag og tilslutningsafgift for det kommende år,

erunder progra mafgifter.
alg af formand for bestyrelsen, for så vidt denne afgår jfr. 5 6 stk' 1.

alg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
alg af statsautoriseret eller registreret revisor.

Begrundet forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal, med navns
underskrift, tilstilles formanden / bestyrelsen, inden 16. september for at blive
behandlet på Oet følgende repræsentantskabsmøde.

Ekstraordinaert repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen med B
dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsens fremsat skriftlig begæring
med ançiven dagsorden fra en tjerdedel af medlemmerne, senest 14 dage efter,
at en sådan begæring er modtaget.

Repræsentantskabsmødet ledes af en på mødet valgt dirigent. Dirigenten afgør
alle spørgsmål vedrørende mødets lovlighed, forhandlinger og afstemninger.

Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt flertal, jfr. Dog nedenfor.

Oven det på repræsentantskabsmødet passerede føres et beslutningsreferat, der
underskrives af dirigenten, sekretaeren og formanden'
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Ledelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 4 medlemmer, foruden
formanden, der vælges særskilt.
Formanden er på vaig hver anden år. Genvalg kan finde sted.
Af bestyrelsens øvrige medlemmer, afgår halvdelen hver år.
Afgangsordenen bestemmes for samtidigt valgte medlemmer ved lodtrækning og

eller ved den rækkefølge, medlemmerne er valgt, Genvalg kan finde sted,

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Foreningen tegnes af
formanden .eller næstformanden plus et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som
er nødvendig for foreningens virksomhed.

Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte
medlemsbidrag, dog jf. 5 7.

Den til enhver tid værende bestyrelsen er ansvarlig for, at ansvarlig myndighed er
underrettet om, hvem der tegner faellesantenneanlægget.

Bestyrelsen forhandler og indkøber kanaler samt eventuelle pakker.

Regnskab og økonom¡

Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 3L/I2,

på det o rd i n ae re repræsenta nts ka bsmøde fastsættes medlemsbid raget og

tílslutningsafgiften for det komrnende år af repræsentantskabet.

Bestyrelsen sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidrag. Bestyrelsen kan
overlade opkrævning af medlemsbidraget til en admÌnistrator. Medlemsbídraget
indeholder såvel kontingent til DOA, samt udgift til drift og afskrivning af
anlægget. Medlemsbidrãget kan reguleres - for så vidt angår udefrakommende
ændringer * og opkræves ådigt forud.

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning.

Det reviderede regnskab og forslag til budget udsendes til medlemmerne senest
14 dage inden det ordinære repræsentantskabsrnøde'

Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det. Dog skal et
sådant kasseeftersyn foretages mindst én gang årligt.

Restancer

Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende
forpligtigelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og

lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtigt til at
betale samtlige udgîfter, der er en følge af den manglende indbetaling.
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Vedligeholdelse / Teknisk tilsyn

Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres teknisk tilsyn med
fæl lesa nte n neanlæg g et.

Foreningens ophør

Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, ellers hvis det
besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

Ophævelse af foreningen kan kun ske ved et lovligt indvarslet
repræsentantskabsmøde, hvor mindsts/q af medlemmerne stemmer for
ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 3/q af medlemmerne, skal ophævelsen
af foreningen vedtages med 2/q af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i

så fald senest 30 dage efter afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde,
som indvarsles skriftligt med I dages varsel.

Såfremt det ekstraordinære repræsentantskabsmøde med míndst 3/+ af de

fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophører/ er dette
gældende uanset antallet af fremmødte.

Fortolkning

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelse af disse vedtægter afgøres af
repræsentantskabet,

Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan kun ændres ved et repræsentantskabsmøde, hvor
mindst 3/c af de fremmødte stemmer for ændringen.
Ændringsforslag til vedtægterne, skal i deres fulde ordlyd, være anført i

ind kaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Et eksempel af de til enhver tid gælden vedtægter, skal være tilgængelig på

foreningens hjemmeside, samt tilstilles de tilsluttede anten neforeninger.

Således vedtaget på det stiftende repræsentantskabsmøde, den L9. marts
1988, og senere ændret på Oet ordinære repræsentantskabsmØde, den 27, april
1989, det ekstraordinære repræsentantskabsmøder den !5. december 1997,
det ordinære repræsentantskabsmøde, den 3O, april 1998, det ordinære
repræsentantskabsmøder den 27, april 2000, det ordinære
repræsentantskabsmøde, den 28, oktober 2009. Det ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, den 1O. maj 2O16' Og endeligt
det pga. Corona udskudte repræsentantskabsmøde, den O9. juni 2021'

Sønderborg d, O9, juni 2O2O.

//,
Palle lVrss Benn Kefelsen

Formand
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Dirigent/referent
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