OVERSIGT
OVER
FORESLÅEDE VEDTÆGTSÆNDRINGER

Advokat

Sagsnummer

Dato

Lars Brandt

278-18171-LAB/LDA

03.02.2020

Direkte telefon:
lab@advokatgruppen.dk

Medlem af

AARHUS

HORSENS

FREDERICIA

Kystvejen 17, 1., 1

Emil Møllers Gade 41B, 1.

Danmarksgade 8

8000 Aarhus C

8700 Horsens

7000 Fredericia

advokatgruppen.dk

Telefon: 7010 1330

Telefon: 7010 1330

Telefon: 7010 1330

CVR-nr. 37158267

1.

Navn

Nuværende bestemmelse:
1.1. Foreningens navn er HORNSYLD – BRÅSKOV ANTENNEFORENING.
Foreslås ændret til:
1.1. Foreningens navn er HORNSYLD – BRÅSKOV NET

2.

Formål

Nuværende bestemmelse:
2.1. a) danske og udenlandske radio- og tv-kanaler
Foreslås ændret til:
2.1. a) danske og udenlandske tv-kanaler
Nuværende bestemmelse:
2.3.Foreningen kan indgå aftaler med en eller flere leverandører om levering af de i stk. 1 nævnte
ydelser for en periode på maksimalt 3 år.
Foreslås ændret til:
2.3.Foreningen kan indgå aftaler med en eller flere eksterne leverandører om levering af de i § 2, stk.
1 nævnte ydelser. Ingen aftaler kan have en løbetid på over 5 år, medmindre dette er godkendt af
generalforsamlingen.

3.

Geografisk område og hjemsted

Nuværende bestemmelse:
3 Geografisk område og hjemsted
Foreslås ændret til:
3 Foreningens hjemsted og forsyningsområde
Nuværende bestemmelse:
3.3. Foreningens aktiviteter omfatter Hornsyld – Bråskov By, ifølge plantegning for kabelføring.
Foreslås ændret til:
3.3.Foreningens forsyningsområde omfatter Hornsyld – Bråskov By, ifølge plantegning for kabelføring.
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4.

Medlemmer

Nuværende bestemmelse:
4.1. Som ordinære medlemmer kan optages private husstande, som ejer, lejer eller bebor i boliger i
foreningens forsyningsområde jf. § 3, stk. 1. Medlemskabet gælder for den husstand, der er tilsluttet
antenneanlægget. Enhver, som bor i antenneforeningens forsyningsområde jfr. § 3 stk. 3 kan begære
sig tilsluttet antenneforeningens kabelanlæg under forudsætning af, at forsyningen umiddelbart kan
finde sted uden udbygning af anlægget. Ved udbygning eller byggemodning afholdes de faktiske
udgifter af medlemmet for etablering af signalforsyning til ejendommen. (§3 stk.2)
Foreslås ændret til:
4.1. Som ordinære medlemmer kan optages private husstande, virksomheder og institutioner som
ejer, lejer eller bebor boliger i foreningens forsyningsområde jf. ovenfor § 3. Medlemskabet gælder
for den husstand, der er tilsluttet antenneanlægget. Enhver, som bor i antenneforeningens forsyningsområde jfr. § 3 stk. 4 kan begære sig tilsluttet antenneforeningens kabelanlæg under forudsætning af, at forsyningen umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. Ved udbygning eller
byggemodning kan de faktiske udgifter afholdes af medlemmet for etablering af signalforsyning til
ejendommen. (§ 3 stk. 3).
Nuværende bestemmelse:
4.2. De i stk. 1 nævnte husstande har ret til optagelse som ordinære medlemmer, at blive tilsluttet
fællesantennelægget og at modtage de i § 2, stk. 1 anførte ydelser mod at betale tilslutningsafgift,
kontingent, indmeldelsesgebyr samt andre afgifter der fastsættes af bestyrelsen.
Foreslås ændret til:
4.2. De i § 4, stk. 1 nævnte husstande har ret til at blive optaget som ordinære medlemmer, at blive
tilsluttet fællesantennelægget og at modtage de i § 2, stk. 1 anførte ydelser mod at betale tilslutningsafgift, kontingent, indmeldelsesgebyr samt enhver anden afgift, der fastsættes af bestyrelsen.
Nuværende bestemmelse:
4.3. Enhver privat husstand, som er tilsluttet antenneanlægget, er pligtig til at være medlem af foreningen efter stk. 1. Enhver erhvervsvirksomhed eller institution, som er tilsluttet antenneanlægget,
er pligtig til at være medlem af foreningen efter stk. 3.
Foreslås ændret til:
4.3. Enhver privat husstand, som er tilsluttet antenneanlægget, er pligtig til at være medlem af foreningen efter stk. 1. Enhver erhvervsvirksomhed eller institution, som er tilsluttet antenneanlægget,
er pligtig til at være medlem af foreningen efter § 3, stk. 3.
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6.

Betaling for medlemskab og ydelser

Nuværende bestemmelser:
6.4. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastsætte gebyrer for ydelser
Foreslås ændret til:
6.4. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastsætte gebyrer for eventuelle andre ydelser.
Nuværende bestemmelser:
6.5. De i stk. 1 - 4 nævnte kontingenter, afgifter og gebyrer opkræves af bestyrelsen, der fastsætter
betalingsfrister, rykkerprocedure m.m. Beløbene specificeres på opkrævningen. Manglende betaling
af kontingent medfører afbrydelse af signalforsyningen med 14 dages frist fra bestyrelsens
erindringsskrivelse.
Foreslås ændret til:
6.5. De i § 6, stk. 1 - 4 nævnte kontingenter, afgifter og gebyrer opkræves af bestyrelsen, der fastsætter
betalingsfrister, rykkerprocedure m.m. Beløbene specificeres på opkrævningen. Såfremt betaling af
det skyldige beløb ikke er sket senest 14 dage efter modtagelsen af påkravsskrivelse fra bestyrelsen
vil signalforsyningen straks blive afbrudt.
Nuværende bestemmelser:
6.7. Det enkelte medlem hæfter alene ved sin tilslutningsafgift samt årlige kontingent. Manglende betaling, medfører afbrydelse af signalforsyningen jf. stk. 5.
Foreslås ændret til:
6.7. Det enkelte medlem hæfter alene for sin betaling af tilslutningsafgift samt årlige kontingent.
Manglende betaling, medfører afbrydelse af signalforsyningen jf. § 6, stk. 5.
Nuværende bestemmelser:
6.8. . Afbrydelse af signalforsyningen medfører, at det pågældende medlem fortaber sin stemmeret på
foreningens generalforsamling, indtil restance samt udgifterne til afbrydelsen og genetablering af signalforbindelse er betalt.
Foreslås ændret til:
6.8. Afbrydelse af signalforsyningen medfører, at det pågældende medlem fortaber samtlige sine rettigheder, herunder ret til at deltage og afgive sin stemmeret på foreningens generalforsamling, indtil
ethvert skyldigt beløb til Foreningen måtte være betalt (den direkte restance, udgifterne til afbrydelsen
og genetablering af signalforbindelse, renter, inkassoomkostninger og lignende).
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7.

Andre pligter for medlemmerne

Nuværende bestemmelser:
7.5. Medlemmet er forpligtet til at etablere stikledning til den i § 5, stk. 6 nævnte tilslutningsstander
samt udskifte den ved eventuelle fejl.
Foreslås ændret til:
7.5. Medlemmet er forpligtet til selv at etablere/afholde omkostningerne til stikledning frem til den i §
5, stk. 5 nævnte tilslutningsstander samt den efterfølgende vedligeholdelse, udskiftning ved eventuelle fejl etc.
Nuværende bestemmelser:
7.6. Medlemmet kan etablere egne installationer i eget hus eller lejlighed. Sådanne installationer og de
i stk. 5 nævnte stikledninger må ikke forstyrre bredbåndsanlægget. Sker dette alligevel kan foreningen
straks frakoble tilslutningen og evt. kræve erstatning.
Foreslås ændret til:
7.6. Medlemmet kan etablere egne installationer i eget hus eller lejlighed. Sådanne installationer og de
i § 7, stk. 5 nævnte stikledninger må ikke forstyrre bredbåndsanlægget. Sker dette alligevel kan foreningen straks frakoble tilslutningen og kræve erstatning for de med frakoblingen m.v. forbundne omkostninger.
Nuværende bestemmelser:
7.10.Såfremt et medlem forser sig mod stk. 8 eller 9 er bestyrelsen forpligtet til at påtale forholdet og
kræve erstatning. Kan dette ikke afhjælpe forholdet kan bestyrelsen afbryde signalforsyningen,
kræve erstatning, ekskludere medlemmet og foretage politianmeldelse.
Foreslås ændret til:
7.10 Såfremt et medlem misligholder sine pligter er bestyrelsen forpligtet til at påtale misligholdelsen,
herunder kræve erstatning. Såfremt misligholdelsen opretholdes, på trods af modtaget påkrav fra bestyrelsen, kan bestyrelsen afbryde signalforsyningen, ekskludere medlemmet, foretage politianmeldelse samt kræve erstatning.

8.

Udmeldelse

Nuværende bestemmelser:
8.1. Et medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

Foreslås ændret til:
8.1. Et medlem kan udmeldes af foreningen til udgangen af en betalingsperiode med 1 måneds varsel.
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9.

Restancer, inkasso, afbrydelse af forsyningen og eksklusion

Nuværende bestemmelser:
9-1. Såfremt et medlem ikke betaler de ydelser efter § 6 eller overholder de i § 7 nævnte forpligtelser,
kan bestyrelsen overdrage tilgodehavendet til inkasso, afbryde signalforsyningen og evt. ekskludere
medlemmet.
Foreslås ændret til:
9.1. Såfremt et medlem ikke betaler enhver skyldig ydelse, jfr. § 6 eller misligholder de i § 7 nævnte
forpligtelser, kan bestyrelsen overdrage tilgodehavendet til inkasso, afbryde signalforsyningen, kræve
erstatning samt evt. ekskludere medlemmet.
Nuværende bestemmelser:
9.3. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige omkostninger, der følger af den manglende indbetaling, herunder inkassoomkostninger, afbrydelse og evt. gentilkobling af tilslutningen.
Foreslås ændret til:
9.3 Medlemmet er pligtig til at betale samtlige omkostninger, der følger af den manglende indbetaling
og/eller tilsidesættelse af øvrige pligter, herunder inkassoomkostninger, afbrydelse og evt. gentilkobling af tilslutningen.
Nuværende bestemmelser:
9.5. Eksklusion eller afbrydelse af signalforsyningen fritager ikke medlemmet for pligten til betaling af
ydelser eller overholdelse af pligter, særligt de i § 7 nævnte forpligtelser.
Foreslås ændret til:
9.5. Eksklusion eller afbrydelse af signalforsyningen fritager ikke medlemmet for pligten til betaling af
ydelser som anført i § 6 og/eller overholdelse af øvrige pligter, særligt de i § 7 nævnte forpligtelser.

11.Udbygning og udvidelse af anlægget
Nuværende bestemmelser:
11.3. Medlemmerne er pligtige til årligt at indbetale et af generalforsamlingen fastsat bidrag, eventuelt
fastsat for et begrænset antal år, til dækning af fremtidige anlægsinvesteringer (opgradering, udbygning og fornyelse af antenneanlægget) efter stk. 1. Generalforsamlingen kan på den ordinære generalforsamling ændre størrelsen af bidrag. Ved udmeldelse eller eksklusion påhviler forpligtelsen til indbetaling af indskud medlemmet i en femårig periode, der regnes fra vedtagelsen af bidraget, dog højest
for den resterende periode for det pågældende bidrag, hvis bidragsforpligtelsen er tidsbegrænset efter
1. punktum stk 3. Ved udmeldelse i forbindelse med fraflytning kan medlemmet frigøres fra forpligtelsen, hvis den nye husstand bliver medlem af foreningen og dermed overtager forpligtelsen.
Foreslås ændret til:
11.3.Medlemmerne er pligtige til årligt at indbetale et af generalforsamlingen fastsat bidrag, eventuelt
fastsat for et begrænset antal år, til dækning af fremtidige anlægsinvesteringer (opgradering, udbygning og fornyelse af antenneanlægget) efter stk. 1. Generalforsamlingen kan på den ordinære

6 af 13

generalforsamling ændre størrelsen af bidrag. Ved udmeldelse eller eksklusion påhviler forpligtelsen
til indbetaling af bidraget forsat medlemmet i en femårig periode, der regnes fra vedtagelsen af bidraget, dog højest for den resterende periode for det pågældende bidrag, hvis bidragsforpligtelsen er tidsbegrænset, jfr. § 11, stk. 3, 1. pkt. Ved udmeldelse i forbindelse med fraflytning kan medlemmet frigøres fra forpligtelsen, hvis den nye husstand bliver medlem af foreningen og dermed overtager forpligtelsen.

12 Valg af tv- og radiokanaler og pakker
Nuværende bestemmelse:
12 Valg af tv og radiokanaler og pakker
foreslås ændret til:
12 Valg af TVpakker

18 Ordinær generalforsamling
Nuværende bestemmelser:
18.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
18.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
18.3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af
dagsorden, tid og sted.
18.4. Indkaldelse skal ske ved annoncering i en lokal avis. Hvis foreningen driver informationskanal
eller en hjemmeside, skal indkaldelsen gengives på disse. Lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte.
18.5. Alle medlemmer har hver én stemme og afstemning afgøres ved almindelig stemmeflerhed, jf.
dog § 27 forså vidt angår vedtægtsændringer og § 28 for så vidt angår forenings ophør.
18.6. Afstemning og valg kan med dirigentens tilladelse ske ved håndsoprækningen, men skal på
begæring af blot ét medlem ske skriftligt.
18.7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse,
3a. Fremlæggelse af næste års budget
4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter (første og anden suppleant)
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6. Valg af kritiske revisorer
7. Eventuelt.
18.8. Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Fristen skal bekendtgøres i generalforsamlingsindkaldelsen.
Foreslås ændre til:
18.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
18.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
18.3. Indkaldelse sker af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, tid og
sted.
18.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse,
3a. Fremlæggelse af næste års budget
4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter (første og anden suppleant)
6. Valg af kritiske revisorer
7. Eventuelt.
18.5. Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med forslagsstillerens
kontaktoplysninger og underskrift være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
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19.

Ekstraordinær generalforsamling

Nuværende bestemmelser:
19.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst
20 procent af medlemmerne kræver det med angivelse af dagsorden.
Foreslås ændret til:
19.1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20
procent af medlemmerne kræver det med angivelse af dagsorden. Begæringen fra medlemmerne skal
ske skriftligt til bestyrelsen, og være ledsaget af en fuldstændig formulering af det eller de forslag, der
ønskes behandlet af generalforsamlingen.

20.Fælles bestemmelser for generalforsamlinger
Nuværende bestemmelser:
20.1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre
andet fremgår af disse vedtægter. Afstemning jfr. § 18 stk. 5 og 6
20.2. En vedtægtsmæssigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.
20.3. Alle medlemmer af en husstand kan deltage i generalforsamlingen, men hver husstand har kun
1 stemme. Medlemmer, som er i restance med betalinger til foreningen, kan ikke stemme.
20.4. I udlejningsejendomme har lejer stemmeret for egen tilsluttede husstand.
20.5. Herudover har udlejeren 1 stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive
1 stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde.
20.6. Bestyrelsen kan etablere adgangskontrol for at sikre, at de i stk. 3 – 5 nævnte bestemmelser
overholdes. Bestyrelsen udleverer stemmesedler. Dirigenten afgør eventuel uenighed om stemmeret, stemmesedler.
Foreslås ændret til:
20.1 Foreningens generalforsamlinger afholdes i Foreningens hjemstedskommune.
20.2 Indkaldelse skal ske ved annoncering i en lokal avis. Hvis foreningen driver informationskanal eller en hjemmeside, skal indkaldelsen gengives på disse.
20.3 Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og
afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, afstemning og resultater.
20.4 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter, herunder vedtægtsændringer, jfr. § 27 samt foreningens ophør, jfr. §
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28.
20.5 En vedtægtsmæssigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.
20.6 Alle medlemmer af en husstand kan deltage i generalforsamlingen, men hver husstand har kun 1
stemme. Medlemmer, som er i restance med betalinger til foreningen, kan ikke stemme.
20.7 I udlejningsejendomme har lejer stemmeret for egen tilsluttede husstand.
20.8 Herudover har udlejeren 1 stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive 1
stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde.
20.9 Alle medlemmer har hver én stemme. Retten til stemmeafgivelse kan udøves ved fuldmagt til et
andet medlem. Intet medlem kan dog afgive stemmer i henhold til mere end 1 fuldmagt.
20.10 Afstemning og valg kan med dirigentens tilladelse ske ved håndsoprækning, men skal på begæring af blot ét medlem ske skriftligt.
20.11 Bestyrelsen kan etablere adgangskontrol for at sikre, at bestemmelserne i § 20 overholdes. Bestyrelsen udleverer stemmesedler. Dirigenten afgør eventuel uenighed om stemmeret, stemmesedler.

21.Bestyrelsen
Nuværende bestemmelse:
21.2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fordeler de øvrige poster mellem
sig, kasserer/økonomiansvarlig, sekretær, tilsynsførende med tekniske anlæg.
Foreslås ændret til:
21.2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fordeler de øvrige poster mellem
sig, økonomiansvarlig, sekretær, tilsynsførende med tekniske anlæg
Nuværende bestemmelse:
21.5. Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger.
Foreslås ændret til:
21.5. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger.
Nuværende bestemmelse:
21.8. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og i FDA, Forenede Danske Antenneanlæg.
Foreslås ændret til:
21.8. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil.

27.Vedtægtsændringer
Nuværende bestemmelser:
27.1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at forslag hertil er optaget på dagsordenen for en
generalforsamling med angivelse af foreslåede ændringer, og at 2/3 af foreningens medlemmer
stemmer herfor.
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27.2. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling efter bestemmelserne i § 19, stk. 2. På en sådan generalforsamling kan vedtægtsændringen
besluttes ved almindelig stemmeflertal.
Foreslås ændret til:
27.1 Ændring af nærværende vedtægter kræver, at forslag hertil er optaget på dagsordenen for en generalforsamling med angivelse af foreslåede ændringer, og at 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslagene vedtages med 2/3 såvel af afgivne stemmer
som af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.
27.2 Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af foreningens medlemmer, men forslaget
er vedtaget med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, indkaldes snarest muligt og inden 14 dage til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer. Fuldmagt til at møde på den første generalforsamling skal, for
så vidt den ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldig også med hensyn til den anden
generalforsamling.

28.Foreningens ophør
Nuværende bestemmelser:
28.1. Foreningens opløsning, herunder salg af anlæg eller sammenslutning med en anden forening,
skal besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
28.2. På den første generalforsamling kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er
2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, men stemmer et almindeligt flertal for opløsning, skal
bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 6 måneder efter den første
generalforsamling.
28.3. Såfremt almindeligt flertal stemmer for opløsning på den første generalforsamling, skal bestyrelsen:
A. Annoncere dette i lokale blade med anmodning om, at dokumenterede krav mod foreningen
skal være foreningen i hænde inden 3 måneder.
B. Informere medlemmer og samarbejdsparter, der anmodes om at fremsende dokumenterede
krav, således at de er foreningen i hænde inden 3 måneder.
C. Udarbejde forslag til salg eller overdragelse af foreningens aktiver herunder særligt det tekniske anlæg m.m.
D. Udarbejde forslag til hvorledes foreningens formue efter betaling af al gæld skal fordeles sammen med oplysning om de skattemæssige konsekvenser heraf.
28.4. På den anden generalforsamling kan opløsningen besluttes med 2/3 af de ved mødets start
tilstedeværende stemmer.
28.5. Bestyrelsen forelægger punkterne stk. 3 pkt. A.-D. til beslutning, og generalforsamlingen nedsætter et likvidationsudvalg, der endeligt udfører generalforsamlingens beslutninger, og senest 3
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måneder efter denne generalforsamling sender en skriftlig meddelelse til alle foreningens medlemmer om den endelige afvikling.
Foreslås ændret til:
28.1 Foreningens opløsning, herunder salg af anlæg eller sammenslutning med en anden forening
kræver, at forslag herom er optaget på dagsordenen for en generalforsamling med angivelse af herom,
og skal besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
28.2 På den første generalforsamling kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på
generalforsamlingen, og at forslagene vedtages med 2/3 såvel af afgivne stemmer som af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.
28.3 Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af foreningens medlemmer, men forslaget
er vedtaget med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen snarest muligt og inden 6 måneder efter den første generalforsamling indkalde til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer. Fuldmagt til
at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt den ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt,
anses for gyldig også med hensyn til den anden generalforsamling.
28.4 Såfremt forslaget om opløsning af foreningen på den første generalforsamling er vedtaget med
2/3 af såvel de afgivne stemmer som af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen:
A. Annoncere dette i lokale blade med anmodning om, at dokumenterede krav mod foreningen
skal være foreningen i hænde inden 3 måneder.
B. Informere medlemmer og samarbejdsparter, der anmodes om at fremsende dokumenterede
krav, således at de er foreningen i hænde inden 3 måneder.
C. Udarbejde forslag til salg eller overdragelse af foreningens aktiver herunder særligt det tekniske anlæg m.m.
D. Udarbejde forslag til hvorledes foreningens formue efter betaling af al gæld skal fordeles
sammen med oplysning om de skattemæssige konsekvenser heraf.
28.5 På den anden generalforsamling kan opløsningen besluttes med mindst 2/3 af såvel de afgivne
stemmer som af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer.
28.6 Bestyrelsen forelægger punkterne § 28, stk. 3 pkt. A.-D. til beslutning, og generalforsamlingen
nedsætter et likvidationsudvalg, der endeligt udfører generalforsamlingens beslutninger, og senest 3
måneder efter denne generalforsamling sender en skriftlig meddelelse til alle foreningens medlemmer
om den endelige afvikling.
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