Bemærkninger til udkast til nye vedtægter 28.1.2014:
Udviklingen har medført, at antennelauget ikke længere bygger
på en antennemast og en flerhed af aftaler med
programudbydere, som vi selv har administreret ved
programvalg.
I stedet har vi nu en enkelt aftale med en formidler i form af
You See, som ud over TV- og radioprogrammer udbyder internet
og mobiltelefoni.
Alt er baseret på jordkabelfremføring, hvorfor det oprindelige
grundlag for antennelauget har ændret sig så radikalt, at vi i
bestyrelsen har vurderet, at der er behov for nye vedtægter,
hvilket vi også nævnte på sidste års generalforsamling.
Vi har nu fremlagt et udkast til nye vedtægter på hjemmesiden,
hvor de har kunnet læses siden 21. januar.
De 8 vigtigste ændringer er følgende:
1. (§ 2) Medlemmerne af de tilsluttede foreninger er nu
medlemmer af antennelauget med ret til at melde sig ud.
Medlemmerne er således de enkelte husstande, som er
tilsluttet You See’s kabelnet og betaler for modtagelse af
signaler derfra.
2. (§ 2) Angivelsen af, at det er Brunebanke og Hyldebjerg,
der i sin tid stiftede antennelauget, er udgået, da det ikke
længere har nogen betydning.
Disse to foreningers fortrinsret til at have hver et medlem
af bestyrelsen er samtidig udgået.
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Vi har dog bevaret reglen om, at der højst kan vælges 2
medlemmer fra samme forening ind i bestyrelsen for at
undgå majorisering i bestyrelsesarbejdet.
3. (§ 3) Formålsparagraffen er ændret i overensstemmelse
med de ændrede forhold, som aftalen med You See har
medført.
4. (§ 5) Som følge af aftalen med You See har vi fået en ny
omkostningsstruktur. Herved vil kontingentet typisk skulle
dække administration af aftalen med You See og f.eks.
gebyr til Copydan, mens betaling for pakkerne går direkte
videre til You See. Det kræver dog en del arbejde af vores
kasserer, som også modtager og videreformidler ønsker om
ændret pakkevalg.
5. (§ 12) Da vi ikke længere har hverken antenne eller
forstærkerstation i form af containeren, har vi i aftalen
med You See fået indarbejdet, at You See servicerer
antennelaugets antennenet.
6. (§ 16) Bestemmelsen om, at antennelauget kan opløses,
hvis anlægget nedlægges, er erstattet af en bestemmelse
om, at antennelauget som udgangspunkt ikke kan opløses
før efter 31.12.2020. Skulle vi alligevel af en eller anden
årsag besluttet at opløse antennelauget, kan det kun gøres
ved at bryde kontrakten med You See, hvilket bliver
kostbart, da You See i så fald vil have kompensation for
fremføringen af kabelnettet til vores område, som
angiveligt kostede i nærheden af 1 mio. kr.
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Fra og med 1.1.2021 kan antennelauget opløses ved
anvendelse af den gældende procedure for ændring af
vedtægterne.
7. (§ 18) For at være sikker på, at vi altid ved, hvilket sæt
vedtægter, der gælder, er § 18 indsat som en ny
bestemmelse.
8. Endelig er vedtægterne gennemskrevet for dels at
modernisere sprogbrugen, dels at rette op på
uhensigtsmæssigheder, f.eks. hvis der om samme forhold
er anvendt forskellige ord.
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