
 

 

Vedtægter for Antenneforeningen B42 

Navn og hjemsted 

§1 

Foreningens navn er: Antenneforeningen B42 med hjemsted i Sønderborg Kommune. 

§2 

Foreningens interesse område er: Afdelingerne i B42 

§3 

Foreningens formål er at repræsentere B42’s afdelinger bl. a. i DOA. 

Medlemsoptagelse/Udtrædelse 

§4 

Enhver afdeling af B42 er medlem af Antenneforeningen B42, såfremt dette er muligt. 

Udmeldelse af afdelingen skal ske skriftligt til formanden med 1 års varsel til 

regnskabsårets udløb. 

Repræsentantskabet 

§5 

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. 

Repræsentantskabet består af et antal repræsentanter for hvert medlem. 

Repræsentanterne tildeles med en stemme pr. 25 tilsluttede abonnenter i afdelingen, dog 

har hver afd. som min. 1 medlem. 

Antallet af repræsentanter kan ikke overstige stemmetallet for det enkelte medlem. 

§6 

Beretningsperioden følger kalenderåret. 

§7 

Til repræsentantskabet kan udover repræsentanterne, hovedbestyrelsen for B42 og 

ansatte i B42 vælges. Bestyrelsen for Antenneforeningen B42 kan foreslå personer, der 

ikke er omfattet af den ovenfor nævnte kreds. 

 



 

 

§8 

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt i september måned, og 

indvarsles af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse senest 4 uger før. Eventuelle forslag der 

ønskes optaget på dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være 

formanden i hænde senest 2 uger før mødet. Indsendte forslag skal udsendes til 

repræsentantskabsmedlemmerne senest en uge før mødet. 

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal minimum indeholde følgende 

punkter: 

Pkt. 1 valg af dirigent 

Pkt. 2 Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

Pkt. 3 Eventuelle forslag  

Pkt. 4 Drøftelse af program og programpakker 

Pkt. 5 Valg af formand 

Pkt. 6  

  A. Valg af bestyrelse  

     B. Valg af bestyrelsessuppleanter 

Pkt. 7 Eventuelt 

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

§9 

Repræsentantskabsmødet ledes af en på mødet valgt dirigent. Dirigenten afgør alle 

spørgsmål vedrørende mødets lovlighed, forhandlinger og afstemninger. 

Hver repræsentant har en stemme, og repræsentantskabets beslutninger træffes ved 

simpelt flertalt. 

Over det på repræsentantskabet passerede føres en beslutningsprotokol, der underskrives 

af dirigenten og formanden. 

§10 – paragraf udgået ved afstemning den 30.9.2014. 

§11 

Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af 

repræsentantskabet. 



 

 

§12 – paragraf udgået ved afstemning den 30.9.2014. 

 

§13 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes med 8 dages varsel og skal 

afholdes efter en til formanden skriftlig begæring med angivelsen af dagsorden fra en 

fjerdedel af medlemmerne, senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget. 

Ledelse 

§14 

Foreningen ledes af bestyrelse bestående af 4 medlemmer, foruden formanden, der 

vælges særskilt. Formanden er på valg hvert andet år. Af bestyrelsens øvrige medlemmer 

afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidigt valgte medlemmer ved 

lodtrækning og/eller ved den rækkefølge medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted. 

Suppleanterne er på valg hvert år. 

§15 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand. Foreningen tegnes af formand eller 

næstformand plus et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden og 

træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. 

§16 

Bestyrelsen repræsenterer Antenneforeningen B42 i DOA’s repræsentantskab. 

Foreningens ophør 

§17 

Foreningens virksomhed ophører. Såfremt anlæg nedlægges, eller det besluttes, at 

foreningen skal indgå i en anden forening.  

Ophævelse af foreningen kan kun ske ved lovligt indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor 

mindst tre fjerdedele af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er mødt 

tre fjerdedele af medlemmerne, skal ophævelse af foreningen vedtages med tre fjerdedele 

af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes 

ekstraordinært repræsentantskabsmøde, der indvarsles skriftligt med 8 dages varsel. 

Såfremt det ekstraordinære repræsentantskabsmøde med mindst tre fjerdedele af de 

fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende 

uanset antallet af fremmødte. 



 

 

 

Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter, skal tilstilles foreningens 

medlemmer. 

 

Således vedtaget på B42’s repræsentantskabsmøde d. 22.11.2012. 

Vedtægter ændret ved Antenneforeningen B42’s repræsentantskabsmøde den 30.9.2014. 

 

Sønderborg d. 30.9.2014 

 

Formand   Dirigent  Referent 


