
 

Nyt forslag 
I sin fulde ordlyd 

 
 

Gl vedtægter med synlige 
rettelser 

Tilføjelser er markeret med rødt 
Fjernede elementer er markeret med overstreget 

(Der er derudover også grammatiske ændringer, disse er ikke markeret) 
 
 
 

FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 
 

§ 1. 
1. Foreningens navn er: Nørre Aaby Antenneforening. 
2. Foreningen har adresse som angivet i CVR-registret. 
 

§ 2. 
1. Foreningens dækningsområde er 5580 Nørre Aaby. 
2. Dækningsområdet kan udvides, hvis generalforsamlingen finder der, er tilstrækkeligt 

grundlag herfor. 
 

§ 3. 
1. Foreningens formål er i dækningsområdet at eje og drive et bredbåndsanlæg for 

distribution af digitale radio-og fjernsynsprogrammer, samt mulighed for datatransmission, 
og andre for anlægget egnede serviceydelser.  

2. Foreningen kan eje modtageanlæg for radio- og fjernsynsprogrammer, eller indgå aftale 
med andre om levering af programmer. 

3. Udbud af programmer, datatransmission og andre ydelser kan foretages af foreningen, 
eller retten hertil kan tidsbegrænset overdrages til andre. 

 
 

MEDLEMMERNE 

 
 
 
FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 
 

§ 1. 
1. Foreningens navn er: Nørre Aaby Antenneforening. 
2. Foreningens hjemsted er formandens adresse har adresse som angivet i CVR-registret. 
 

§ 2. 
1. Foreningens interesseområde er det med tilslutningsstandere til bredbåndskabelanlæg 

etablerede dækningsområde i er 5580 Nørre Aaby. 
2. Dækningsområdet kan udvides, hvis der er tilstrækkeligt grundlag herfor. 
 

§ 3. 
1. Foreningens formål er i dækningsområdet at eje og drive et bredbåndsanlæg for 

distribution af digitale radio-og fjernsynsprogrammer, samt mulighed for datatransmission, 
og andre for anlægget egnede serviceydelser.  

2. Foreningen kan eje modtageanlæg for radio- og fjernsynsprogrammer, eller indgå aftale 
med andre om levering af programmer. 

3. Udbud af programmer, datatransmission og andre ydelser kan foretages af foreningen, 
eller retten hertil kan tidsbegrænset overdrages til andre. 

 
 
MEDLEMMERNE 

Vedtægter Vedtægter 



 
§ 4. 

1. Enhver som bor i foreningens etablerede forsyningsnet, kan begære sig tilsluttet 
foreningens anlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift, medlemsgebyr og kontingent. 

2. Enhver der overtager en tilsluttet bolig kan benytte tilslutningen til foreningens anlæg ved 
at betale medlemsgebyr og kontingent. Hvis tilslutningen er lukket, betales tillige et 
genåbningsgebyr. En tilslutning hører til den ejendom, hvor den findes, og kan ikke flyttes 
til en anden adresse.  

3. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder kan udgifterne betales af 
den der forestår byggemodningen. 

4. Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger som er 
vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Hvis et 
medlem ekskluderes, afbrydes tilslutningen til anlægget, og medlemskabet ophører. 

 
 

 
 
 

§ 5. 
1. Opkrævning af betaling for digitale radio- og fjernsynsprogrammer, datatransmission, 

internet og andre ydelser foretages enten af foreningen eller af den udbyder, som 
foreningen har aftale med. 

2. Hvis et medlem undlader at betale ved udløbet af fristen i fremsendt rykkerskrivelse, hvori 
det meddeles at manglende betaling vil medføre afbrydelse af tilslutningen, afbrydes 
medlemmets forbindelse til foreningens anlæg.  

3. For genåbning af en lukket tilslutning til anlægget betales, foruden et evt. skyldigt beløb, 
også et gebyr i henhold til det til enhver tid gældende takstblad. 

4. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue 
udbetalt. 

 
 
 
 
 

 
§ 4. 

1. Enhver som er tilsluttet foreningens anlæg skal være medlem af 
foreningen. Medlemskabet kan medflyttes indenfor 
dækningsområdet. 

2. Enhver som bor i foreningens etablerede forsyningsnet dækningsområdet jfr. § 2, 
kan begære sig tilsluttet foreningens anlæg mod at betale gældende 
tilslutningsafgift, medlemsgebyr og kontingent. 

3. Enhver der overtager en tilsluttet bolig kan benytte tilslutningen til foreningens 
anlæg ved at betale medlemsgebyr og kontingent. Hvis tilslutningen er lukket, 
betales tillige et genåbningsgebyr. En tilslutning hører til den ejendom, hvor den 
findes, og kan ikke flyttes til en anden adresse.  

4. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder bør kan udgifterne 
betales af den der forestår byggemodningen. 

5. Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger som 
er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af 
foreningen. Såfremt Hvis et medlem ekskluderes, afbrydes tilslutningen til 
anlægget, og medlemskabet ophører. 

 
§ 5. 

1. Der opkræves hos medlemmerne et kontingent for hver husstand til dækning af 
foreningens drift. og betaling af afgifter, m.v. 

2. Opkrævning af betaling for digitale radio- og fjernsynsprogrammer, 
datatransmission, internetadgang og andre ydelser foretages enten af foreningen 
eller af den udbyder, som foreningen har aftale med. 

3. Hvis et medlem undlader at betale kontingent ved udløbet af fristen i fremsendt 
rykkerskrivelse, hvori det meddeles at manglende betaling vil medføre afbrydelse 
af tilslutningen, afbrydes medlemmets forbindelse til foreningens anlæg.  

4. For genåbning af en lukket tilslutning til anlægget betales, foruden et evt. skyldigt 
beløb kontingentet, også et gebyr i henhold til det til enhver tid gældende 
takstblad 

5. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens 
formue udbetalt. 

 



§ 6. 
1. Foreningen har ret til at placere kabler, forstærkere eller standere i eller ved 

medlemmernes ejendom uden betaling herfor. 
2. Medlemmerne afholder selv udgifter til udbedring af skader, de måtte påføre 

forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres ejendom. Det samme 
gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader udenfor egen ejendom. 

3. Eventuelle beskadigelser skal straks oplyses til bestyrelsen. 
 
 
 

GENERALFORSAMLING 
 

§ 7. 
A. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned og indvarsles af bestyrelsen. 

Dette kan ske via foreningens hjemmeside, sociale medier og evt. via forskellige opslag på 
byens muligheder for opslag, senest 14 dage før afholdelsen. 

 
 
Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter: 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse. 
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf. 
4. Orientering om programpakker og priser for indeværende år. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 
7. Valg af revisor, revisorsuppleanter og ekstern revisor. 
8. Eventuelt. 

 
Forslag til behandling under dagsordenen pkt. 5 skal med navns underskrift tilstilles et 
bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamling. 

 
B. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller bestyrelsen ønsker 

det, eller det begæres med angivelse af en dagsorden af mindst 10 % af medlemmerne. Når 
en ekstraordinær generalforsamling begæres indkaldt, skal bestyrelsen indkalde denne 

§ 6. 
1. Foreningen har ret til at placere kabler, forstærkere eller standere i eller ved 

medlemmernes ejendom uden betaling herfor. 
2. Medlemmerne afholder selv udgifter til udbedring af skader, de måtte påføre 

forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres ejendom. Det 
samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader udenfor egen 
ejendom. 

3. Eventuelle beskadigelser skal straks oplyses til bestyrelsen. 
 
 
GENERALFORSAMLING 

 
§ 7. 

A. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned og indvarsles af bestyrelsen. 
ved meddelelse i lokalpressen senest 14 dage før afholdelsen. Dette kan ske via foreningens 
hjemmeside, sociale medier og evt. via forskellige opslag på byens muligheder for opslag, 
senest 14 dage før afholdelsen. 

 
Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter: 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år til godkendelse. 
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf. 
4. Fastsættelse af kontingent og gebyrer for det løbende år. Orientering om 

programpakker og priser for indeværende år. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 
7. Valg af revisor, revisorsuppleanter og ekstern revisor. 
8. Eventuelt. 

 
Forslag til behandling under dagsordenen pkt. 5 skal med navns underskrift tilstilles et 
bestyrelsesmedlem senest den 15. februar. senest 7 dage før generalforsamling. 

 
C. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller bestyrelsen ønsker 

det, eller det begæres med angivelse af en dagsorden af mindst 10 % af medlemmerne. Når 



snarest muligt, og senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom, med den i begæringen 
angivne dagsorden. For en ekstraordinær generalforsamling gælder samme regler med 
hensyn til indkaldelsen som ved en ordinær generalforsamling. 

 
 
 

§ 8. 
1. Beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra 

anlægsændringer, jf. § 14, vedtægtsændringer jf .§ 17 og ophør eller sammenlægning, jf. § 
15. 

2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Medlemmer 
der ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hvert 
medlem har én stemme. 

3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der 
ønsker at stemme, må kunne bevise sit lejemål af en tilsluttet bolig. 

4. Skriftlig afstemning finder sted, hvis en af de fremmødte medlemmer eller dirigenten 
ønsker det. 

5. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingerne. 

 
 

LEDELSE, HÆFTELSE OG REVISION 
 

§ 9. 
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, 

således at 3 medlemmer vælges i ulige år og 2 andre i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig 
selv med formand, næstformand, kasserer, webmaster og sekretær. Hvert år vælges der 1 
suppleant til bestyrelsen.  

2. Til bestyrelsen kan vælges alle med bopæl i foreningens dækningsområde. 
3. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige 

for foreningens virksomhed. Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligtige medlemmerne 
udover det fastsatte medlemsbidrag. 

4. Generalforsamlingen fastsætter honoraret til bestyrelsen, som selv fordeler det.  
 
 

en ekstraordinær generalforsamling begæres indkaldt, skal bestyrelsen indkalde denne 
snarest muligt, og senest 3 uger efter modtagelsen af begæring herom, med den i begæringen 
angivne dagsorden. For en ekstraordinær generalforsamling gælder samme regler med 
hensyn til indkaldelsen som ved en ordinær generalforsamling. 

 
§ 8. 

1. Beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, bortset fra 
vedtægtsændringer.  

2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun m 
Medlemmer der ikke er i restance til foreningen kan afgive stemme på 
generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme, dog jfr. nedenstående stk. 4. 

3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, 
der ønsker at stemme, må kunne bevise sit lejemål af en tilsluttet bolig. 

4. Udlejeren af en eller flere lejeboliger har ret til at afgive én stemme som udlejer uanset 
antallet af lejeboliger.  

5. Skriftlig afstemning finder sted, hvis en af de fremmødte bestyrelsen, dirigenten eller 
10 medlemmer eller dirigenten ønsker det. 

6. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingerne. 

 
LEDELSE, HÆFTELSE OG REVISION 
 

§ 9. 
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, 

således at 3 medlemmer vælges i ulige år og de 2 andre i lige år. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, webmaster og sekretær. 
Hvert år vælges der 2 1 suppleanter til bestyrelsen.  

2. Til bestyrelsen kan vælges alle med bopæl i foreningens dækningsområde 
3. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden og træffer de beslutninger, der er 

nødvendige for foreningens virksomhed. Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligtige 
medlemmerne udover det fastsatte medlemsbidrag. 

4. Bestyrelsen skal sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der tages hensyn til 
(Større) mindretalsinteresser, fx ved gennemførelse af brugerafstemninger, der er 
vejledende for bestyrelsen. 

5. Generalforsamlingen fastsætter honoraret til bestyrelsen, som selv fordeler det.  



 
 
 

§ 10. 
1. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal 

være formanden eller næstformanden. 
2. Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale 

indgåede forpligtelser. 
3. Foreningen hæfter kun for for sine forpligtelser med den til foreningen enhver tid hørende 

formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig 
hæftelse. 

 
§ 11. 

1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 
2. Regnskabet revideres af en registreret eller autoriseret revisor. Revision finder sted en 

gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når 
revisoren ønsker det. 

3. Regnskabet gennemgås tillige af to 1 revisor, som er valgt af generalforsamlingen.  Denne 
vælges for to år.. Suppleanten vælges for et år. 

4. Kassereren sørger for rettidig opkrævning af betalinger m.m.  Opkrævningsprocessen kan 
varetages af en ekstern samarbejdspartner. 

5. Det reviderede regnskab offentliggøres sammen med indkaldelsen til den ordinære 
generalforsamling.  

 
 
 
 

ANLÆGGET 
 

§ 12. 
1. Bredbåndsanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab dækker til og med 

gadestanderen. 

 
§ 10. 

1. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal 
være formanden eller næstformanden. 

2. Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale 
indgåede forpligtelser. 

3. Foreningen hæfter kun for for sine forpligtelser med den til foreningen enhver tid 
hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen 
personlig hæftelse. 

 
§ 11. 

1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 
2. Regnskabet revideres af en registreret eller autoriseret revisor. Revision finder sted en 

gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, 
når revisoren ønsker det. 

3. Regnskabet gennemgås tillige af to 1 revisorer, som er valgt af generalforsamlingen. 
Disse Denne vælges for to år. med én hvert år. Suppleanten vælges for et år. 

4. Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemskontingent  betalinger m.m. Nye 
medlemmer skal tilmelde betalingen af kontingent til PBS eller tilsvarende 
betalingssystem.  Opkrævningsprocessen kan varetages af en ekstern 
samarbejdspartner. 

5. Det reviderede regnskab udsendes offentliggøres til medlemmerne sammen med 
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.  

 
 
ANLÆGGET 
 

§ 12. 
1. Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består dækker til 

og med gadestanderen. 
2. Bestyrelsen sørger for vedligeholdelse og forsikring af anlægget og for at det forsikres 

i det omfang den finder nødvendigt. 



2. Bestyrelsen sørger for vedligeholdelse og forsikring af anlægget i det omfang den finder 
nødvendigt. 

3. Indgreb i foreningens anlæg må kun foretages af personer og virksomheder, som 
bestyrelsen har godkendt hertil. 

4. Det er ikke tilladt at tilkoble udstyr, som giver forstyrrelser, til anlægget. I tilfælde af misbrug 
eller hærværk kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen. 

 
 
 

§ 13 
1. Bestyrelsen udpeger en tekniker eller virksomhed til at føre tilsyn med vedligeholdelsen af 

anlægget i det omfang bestyrelsen finder nødvendigt. 
2. Bestyrelsen sikrer at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget forefindes og 

løbende opdateres. 
3. Bestyrelsen sikrer at ændringer og udvidelser af anlægget udføres i henhold til gældende 

specifikationer. 
 
 

§ 14. 
Følgende ændringer af anlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget på en 
generalforsamling: 
1. Væsentlige ændringer af anlægget. 
2. Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden 

antenneforening. 
3. Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller 

anden antenneforening. 
Der skal i indkaldelsen til generalforsamling være redegjort for forslaget, der skal optræde som 
et selvstændigt punkt på dagsordenen. 
 
 
 

§ 15. 
1. Foreningen ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen 

skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen eller sammenlægning med en 

3. Indgreb i foreningens anlæg må kun foretages af personer og virksomheder, som 
bestyrelsen har godkendt hertil. 

4. Det er ikke tilladt at tilkoble udstyr, som giver forstyrrelser, til anlægget. I tilfælde af 
misbrug eller hærværk kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen. 

5. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere tilstand og funktion af anlægget og af 
installationer hos medlemmerne. Adgang til medlemmernes installationer kan om 
nødvendigt sikres ved fogedens hjælp. 

 
§ 13 

1. Bestyrelsen udpeger en tekniker eller virksomhed til at føre tilsyn med 
vedligeholdelsen af anlægget i det omfang bestyrelsen finder nødvendigt. 

2. Bestyrelsen sikrer at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget forefindes og 
løbende opdateres. 

3. Bestyrelsen sikrer at ændringer og udvidelser af anlægget udføres i henhold til 
gældende specifikationer. 

 
§ 14. 

Følgende ændringer af anlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget på en 
generalforsamling: 

1. Væsentlige ændringer af anlægget. 
2. Kapacitetsudvidelser af anlægget med flere TV-kanaler(programmer), hvis dette 

kræver en væsentlig ændring af anlægget. 
3. Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden 

antenneforening. 
4. Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer 

eller anden antenneforening. 
Der skal i indkaldelsen til generalforsamling være redegjort for forslaget, der skal optræde som 
et selvstændigt punkt på dagsordenen. 
 

§ 15. 
1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det 

besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan 
kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne 
stemmer for ophævelsen.  



anden forening kan kun ske ved en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne 
stemmer for ophævelsen eller sammenlægningen. 

2. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af medlemmerne, skal ophøret af foreningen eller 
sammenlægningen vedtages af 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så 
fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med 
14 dages varsel. Dette kan bl.a. ske via foreningens hjemmeside. 

3. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte 
stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre eller sammenlægges, gælder det 
uanset antallet af fremmødte. 
 

4. Hvis foreningen ophører, men ikke sammenlægges med en anden forening, jf. 
nærværende bestemmelses stk. 1 – stk 3, skal bestyrelsen på denne generalforsamling 
bringe tre personer i forslag til i fællesskab at forestå likvidationen af foreningen. 
 

5. Når likvidationen er afsluttet, skal likvidatorerne indkalde til en afsluttende 
generalforsamling under overholdelse af indkaldelsesbestemmelsen i § 7, stk. 1 med 
forslag om, hvorledes en eventuelt resterende formue, og andre værdier skal fordeles.  

 
 

§ 16. 
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelse af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 
 

§ 17. 
Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de 
fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslaget til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd 
offentliggøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.  
De til enhver tid gældende vedtægter forefindes på foreningens hjemmeside 
 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen d ?/?- 2021 
 
 

- - - o - - - 
 

2. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen 
vedtages af 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 
dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med 
14 dages varsel. Dette kan bl.a. ske via foreningens hjemmeside. 

3. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte 
stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, gælder det uanset antallet af 
fremmødte. 

4. Hvis foreningen ophører, men ikke sammenlægges med en anden forening, jf. 
nærværende bestemmelses stk. 1 – stk 3, skal bestyrelsen på denne 
generalforsamling bringe tre personer i forslag til i fællesskab at forestå likvidationen af 
foreningen. 

5. Når likvidationen er afsluttet, skal likvidatorerne indkalde til en afsluttende 
generalforsamling under overholdelse af indkaldelsesbestemmelsen i § 7, stk. 1 med 
forslag om, hvorledes en eventuelt resterende formue, og andre værdier skal fordeles. 

 
 

 
§ 16. 

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelse af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 
 

§ 17. 
Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de 
fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslaget til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd 
være anført offentliggøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.  
Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer. 
De til enhver tid gældende vedtægter forefindes på foreningens hjemmeside 
 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den 07. marts 2006. 
Således vedtaget på generalforsamlingen ?7? 2021 
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