Vedtægt for Antennelauget Aabjergvejens Rækkehuse
§ 1. Foreningens navn, formål og medlemskab
Foreningens navn er Antennelauget Aabjergvejens Rækkehuse (Lauget). Laugets formål er, at indkøbe
levering af almindelig tilgængelige TV og radio programmer for medlemmerne af Aabjergvejens
Rækkehuses Grundejerforening (Grundejerforeningen). Dermed gives et alternativ til signalmodtagning
via installationer på bebyggelsens enkelte ejendomme. Det er leverandørens ansvar at levere signalet til
det enkelte medlem. For at opnå adgang til de tilbudte TV og radio programmer skal medlemmet tillige
være medlem af Lauget. Laugets anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen.
§ 2. Generalforsamling
Generalforsamlingen er Laugets øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes i forlængelse af den ordinære generalforsamling for
Grundejerforeningen. Indkaldelse, forslag og afvikling følger Grundejerforeningens vedtægt. Det samme
gælder for ekstraordinære generalforsamlinger. Kun Laugets medlemmer har stemmeret ved
generalforsamlingen.
§ 3. Bestyrelsen
Lauget ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og et medlem. Mindst et medlem skal
tillige være medlem af bestyrelsen for Grundejerforeningen. Bestyrelsen vælges på den årlige
generalforsamling blandt medlemmerne af Lauget. Valget er direkte og for 1 år.
Bestyrelsen træffer alle bestemmelser, som er nødvendige for Laugets virksomhed, herunder fastsættelse
af et årligt kontingent til dækning af drift og administrationsomkostninger.
Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere regler for dets virksomhed og for Laugets administration. Lauget
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, men alle
direkte udlæg refunderes efter regning.
§ 4. Kontingent
Kontingentet er årligt og dækker et kalenderår. Kontingentet opkræves op til 3 måneder forud for en
kontingentperiode.
§ 5. Indmeldelse og udmeldelse
Indmeldelse sker ved henvendelse til Lauget som foranlediger tilmelding hos signalleverandør. Herefter
aftaler medlemmet selv yderligere individuelle leverancer fra signalleverandøren direkte med denne.
Udmeldelse kan finde sted til udgangen af en måned med 2 måneders varsel. Ved udmeldelse opkræves
et gebyr svarende til 1 måneds kontingent. Udtrædende medlemmer kan ikke fordre nogen del af
foreningens formue
Åbning og lukning af signalet er et forhold mellem medlemmet og signalleverandøren.
§ 6. Regnskab og revision
Laugets regnskabsår er 1. april til 31. marts. Laugets kasserer aflægger regnskab på den årlige
generalforsamling. Laugets regnskaber revideres af grundejerforeningens revisor.
§ 7. Ophør
Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke længere kan realiseres. Derudover kan Lauget ophøre,
såfremt mindst 75 % af dets medlemmer skriftligt begærer det, og det derefter vedtages på en
generalforsamling.
Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om, hvorledes Laugets eventuelle anlæg og midler skal
behandles.
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