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§ 1 - Navn og Hjemsted 

Stk. 1 Foreningens navn er: Antenneforeningen 

Trekanten. 

Stk. 2 Foreningens hjemsted er: Roskilde. 

§2 - Formål 

Stk 1. Foreningens formål er: 

 At yde medlemmerne mulighed for at modtage 

radio og TV programmer, Internet og telefoni 

 At indgå nødvendige aftaler til anskaffelse og 

vedligeholdelse af antenne og hovedstation 

samt andet nødvendigt udstyr. 

 At tilbyde medlemmerne (afdelingerne) at 

indgå i fælles aftale omkring service og 

vedligeholdelse af medlemmernes (afdel-

ingernes) netværk og netværksudstyr frem til 1. 

stik i lejlighed. 

Derudover kan det besluttes at foreningen kan 

beskæftige sig med andre informationskilder og 

kommunikations medier. 

Medlemmer 

Stk. 2 Optagelse af nye foreningsmedlemmer. 

Antenneforeningens bestyrelse kan, efter 

forespørgsel i afdelingsbestyrelserne, godkende 

enhver boligafdeling, grundejerforening eller 

antennelaug samt skoler og institutioner til 

optagelse i foreningen. Den endegyldige 

optagelse besluttes på førstkommende 

generalforsamling. Det er bestyrelsens ansvar, at 

der ligger et juridisk bindende grundlag for 

optagelsen.  

Stk. 3 Medlemmer kan tilslutte sig hele eller dele 

af foreningens tilbud i det omfang kontrakt med 

udbyder gør dette muligt. 

Af bilag 1 fremgår hvilke del af foreningens 

tilbud som et medlem er tilsluttet. 

Stk. 4 De enkelte medlemmer (afdelinger) 

udpeger suverænt stemmeberettigede til 

antenneforeningens generalforsamling.  

De enkelte medlemmer (afdelinger) doku-

menterer ved generalforsamlingens start hvem 

der repræsenterer medlemmets (afdelingens) 

stemme/stemmer. Der udstedes stemmekort til de 

stemmeberettigede delegerede.  

Hvert medlem har én stemme pr. påbegyndt 50 

lejemål. Skoler og institutioner har 1 stemme til 

deling (se bilag 1) 

Stk. 5 Alle tilsluttede afdelingers beboere har 

møde- og taleret ved generalforsamlingen. 

Stk. 6 Medlemmerne (afdelingerne) hæfter for 

foreningens udgifter efter procentsatserne i  

bilag 1. 

§3 – Økonomi 

Regnskab 

Stk. 1 Foreningens regnskab deles op i hoved-

områder. Medlemmer (afdelinger) forpligter sig 

til at betale bidrag til de områder de er tilmeldt 

efter forholdstal specificeret i bilag 1 

Bidraget fastlægges således, at det dækker fore-

ningens budgetterede omkostninger til vare-

tagelse af foreningens formål, administration, 

løbende drift og henlæggelser til fornyelser. 

Bidraget er forfaldent første gang ved tilslut-

ningen og betales fuldt ud for hele regnskabsåret, 

uanset tilslutningstidspunktet.  

Stk. 2 Tilslutningen sker ifølge skriftlig aftale 

mellem foreningens administrator og det enkelte 

medlem (afdeling). 

Tilslutnings-afgift og -omkostninger 

Stk. 4 Tilslutningsomkostningen for nye 

foreningsmedlemmer beregnes som en 

forholdsmæssig andel af foreningens 

eksisterende ejendom i henhold til aftale mellem 

foreningen og det nye medlem.Foreningens 

ejendom opgøres som foreningens egenkapital 

ifølge seneste årsregnskab med tillæg af værdien 

af foreningens hovedstation(er), hvilken værdi 

opgøres af en uvildig syns- og skønsmand 

umiddelbart forud for optagelsen af medlemmet. 

Nødvendige omkostninger forbundet med 

tilslutning af det nye medlem, herunder 

omkostninger forbundet med eventuelle 

ændringer i hovedstation(er) og udvidelse af 

netværk betales af det nye medlem. En eventuel 

værdiforøgelse af hovedstationen i forbindelse 

med sådanne nødvendige ændringer skal ikke 
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indgå i foranstående vurdering af 

hovedstationens værdi. 

Stk. 5 Betaling sker til foreningens administrator 

og finder sted efter bestyrelsens anvisning. 

§4 - Netændringer 

Stk. 1 Såfremt en afdeling foretager ændringer i 

eget net, som kan give gener på hovednettet, vil 

afdelingen øjeblikkeligt blive koblet fra. 

Omkostninger i forbindelse hermed, samt evt. 

erstatningskrav fra programleverandører betales 

af medlemmet. 

§5 - Udmeldelse 

Stk. 1 Udmeldelse af antenneforeningen, kan 

efter det første år ske med 12 måneders varsel til 

udgangen af et regnskabsår. 

Ved udmeldelse af foreningen kan ingen afdeling 

modtage nogen del af foreningens formue. 

§6 – Drift 

Stk. 1 Nyanskaffelser, tilladelser og attester m.v. 

som er nødvendige for at antenneforeningen kan 

opfylde sin formålsparagraf §2 stk. 1 og 2, skal 

så vidt muligt udstedes i antenneforeningens 

navn og kan kun benyttes af antenneforeningen. 

Stk. 2 Alle fremtidige eksterne tilslutninger som 

foreningen kan blive præsenteret for, kan kun 

effektueres med generalforsamlingens samtykke. 

Stk. 3 Bestyrelsen kan fastlægge TV & Radio 

udbudet, under hensyntagen til vedtaget budget 

og brugertilfredshedsundersøgelser. 

§7 - Generalforsamlingen 

Stk. 1 Generalforsamlingen er den øverste 

myndighed i foreningens anliggender. 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert 

år i maj måned, efter forudgående skriftlig 

indkaldelse med 4 ugers varsel til hvert medlem 

(afdeling), og som opslag i opgange for 

medlemmernes (afdelingernes) beboere. 

Stk. 3 I indkaldelsen til den ordinære general-

forsamling skal dagsordenen mindst omfatte flg. 

punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent  

3. Valg af stemmetællere 

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

5. Fremlæggelse og godkendelse af 

foreningens årsregnskab 

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget. 

7. Vedtægter 

8. Indkomne forslag. 

9. Valg af bestyrelse. 

10. Valg af suppleanter. 

11. Evt. 
    

Stk. 4 Forslag fra medlemmer/beboere skal, for 

at blive behandlet på en ordinær general-

forsamling, være indgivet skriftligt til bestyrel-

sen senest 14 dage forinden og være udsendt til 

foreningens medlemmer senest 7 dage før mødet. 

Stk. 5 Beslutninger træffes af de fremmødte 

stemmeberettigede jvf. §2, stk. 4 med alm. 

stemmeflertal. 

Beslutning om ændring af vedtægterne træffes af 

de fremmødte stemmeberettigede jvf. §2, stk. 4 

med 2/3 stemmeflertal, dog med undtagelse af de 

i §9, stk. 1 nævnte beslutning. 

Stk. 6 Generalforsamlingen vælger en dirigent, 

der leder forhandlingerne og underskriver 

forhandlingsreferat. 

Stk. 7 Stemmeafgivning sker skriftligt. Antal 

stemmer og repræsentanter fremgår af §2, stk. 4. 

Stk. 8 Regnskab og budget til brug på ordinær 

generalforsamling fremsendes til medlemmerne 

(afdelingerne) og deres administratorer senest 

den 15. juli. 

§8 – Ekstraordinær Generalforsamling 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal 

afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent 

eller når mindst 2 medlemmer (afdelinger) 

skriftligt forlanger det med angivelse af den 

ønskede dagsorden.  

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes 

skriftligt til hvert medlem med 3 uges varsel og 

som opslag i opgange for medlemmernes 

(afdelingernes) beboere.  

Der stemmes som under §2, stk. 4 og §7, stk. 5 

og 7. 



Antenneforeningen Trekanten 
Vedtægter pr. 22. maj 2013 

Side 3 af 5 

Stk. 2 Når forlangende om ekstraordinær 

generalforsamling er modtaget, skal bestyrelsen 

senest 5 uger efter anmodningen afholde 

ekstraordinær generalforsamling med den 

angivne dagsorden. 

§9 – Foreningens Opløsning 

Stk. 1 Til gennemførelse af foreningens 

opløsning kræves vedtagelse på 2 

generalforsamlinger med 2/3 majoritet.   

Ved foreningens opløsning skal der hengå 

mindst 1 og højst 3 måneder mellem de to 

generalforsamlinger. 

Stk. 2 På sidste generalforsamling vælges et 

likvidationsudvalg på 3 personer, der skal forestå 

foreningens afvikling.   

Foreningens formue fordeles til medlemmerne 

efter andele jf. bilag 1. 

§10 - Administrator 

Stk. 1 Administrator vælges af general-

forsamlingen.  

Stk. 2 Revisor vælges af generalforsamlingen. 

§11 - Bestyrelsen 

Stk. 1 Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmed-

lemmer der vælges direkte på generalforsam-

lingen. Bestyrelsen konstituerer derudover sig 

selv med formand, næstformand og kasserer. 

Tillige vælges der hvert år 3 bestyrelsessup-

pleanter. 

Stk. 2 3 bestyrelsesmedlemmer afgår på lige år 

og 4 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige år.  

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 

Stk. 3 Valgbar er enhver beboer fra en afdeling 

som er medlem af foreningen. 

Stk. 4 Bestyrelsen har ledelsen af foreningens 

anliggender og repræsenterer foreningen i alle 

forhold. 

Bestyrelsen fører protokol over sine forhand-

linger og referat udsendes til alle medlemmer, 

foreningens administrator samt medlemmernes 

administratorer efter hvert møde. 

Bestyrelsen fører derudover beslutningsprotokol 

efter alle møder. 

Foreningen tegnes af mindst 2/3 af den siddende 

bestyrelse. 

Stk. 5 Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege to 

eller flere bestyrelsesmedlemmer til at tegne 

foreningen i forbindelse med indgåelse af 

kontrakter.  

Bestyrelsen er bemyndiget til at give et eller flere 

bestyrelsesmedlemmer fuldmagt til at benytte 

hævekort til at disponere over udvalgte konti. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at give et eller flere 

bestyrelsesmedlemmer fuldmagt til at disponere 

over udvalgte konti via netbank. 

Konti som et bestyrelsesmedlem kan disponere 

over med hævekort og/eller netbank udvælges i 

samarbejde med administrator. 

§ 12 - Regnskab 

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er fra 01.01 til 

31.12. 

Stk. 2 Evt. revisoranmærkninger påføres for-

eningens regnskab. 

§ 13 

Stk. 1 Ved stiftelsen udgør foreningens 

medlemmer de afdelinger, foreninger og 

institutioner, som er tilsluttet antennen og som 

har betalt for tilslutningen ved antennens anlæg 

eller ifølge senere aftale og med deres 

underskrift har tilkendegivet deres accept af 

samarbejdet. 
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Således vedtaget/revideret på generalforsamling 

Oktober 1986, December 2002, Maj 2003, Maj 

2004, Maj 2005, September 2005, Maj og Juni 

2006, Oktober 2007, (2008) Maj 2009, Oktober 

2009, Oktober 2010, Oktober 2011, Maj 2012 og 

senest på ordinær generalforsamling den 22. maj 

2013. 

 

Roskilde d. 22. maj 2013 

 

 

______________________________ 

Formand Ingrid Klemmensen 

 

 

______________________________ 

Dirigent Martin W. Larsen 

 

 

______________________________ 

Referent Tine Bjørn 
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Bilag 1  
 

Følgende afdelinger er medlemmer af TV/Radio 

anlæg: 

 

Medlem Boliger Andele 
Korsgården 159 11,54 % 

Fælledgårdene 192 13,93 % 

Møllegårdene 72 05,23 % 

Hjørnegårdene 41 02,97 % 

Holbækgårdene 70 05,08 % 

Fælledvej 20-26 72 05,22 % 

Fælledvej 30-34 80 05,81 % 

Parkvænget 176 12,77 % 

Æblehaven 472 34,25 % 

Parkvej 1-5  30 02,18 % 

Helligkorsvej 15 A-B 12 00,87 % 

Roskilde 

Boligselskab 

2 stik 00,15 % 

I alt 1378 100,00 % 

 

 

Stemmefordeling ved antenneforeningens 

generalforsamling: 

 

Korsgården 4 stemmer 

Fælledgårdene 4 stemmer 

Møllegårdene 2 stemme 

Hjørnegården 1 stemme 

Holbækgårdene 2 stemme 

Fælledvej 20-26 2 stemme 

Fælledvej 30-34 2 stemme 

Parkvænget 4 stemmer 

Æblehaven 10 stemmer 

Parkvej 1-5   1 stemme 

Helligkorsvej 15 A-B 1 stemme 

Institutioner 1 stemme 

 

I alt   34 stemmer 

 

 

 

 

 

Følgende afdelinger er medlemmer af 

Internet/Telefoni anlæg: 

 

Medlem Boliger Andele 

Korsgården 159 11,55 %  

Fælledgårdene 192 13,95 %  

Møllegårdene 72 05,23 %  

Hjørnegårdene 41 02,97 %  

Holbækgårdene 70 05,08 %  

Fælledvej 20-26 72 05,23 %  

Fælledvej 30-34 80 05,81 %  

Parkvænget 176 12,79 %  

Æblehaven  472 34,30 % 

Parkvej 1-5 30 02,18 % 

Helligkorsvej 15 A-B 12 00,87 %  

Tilslutninger i alt: 1376 100,00 % 

  

 

 

 

Foreningens administrator er: 

BE-Regnskab Aps 

Hyldevang 5, 

4300 Holbæk 

 

Foreningens Revisor er: 

RIR Revision, statsautoriserede revisorer I/S 

Himmelev Bygade 70 

DK-4000 Roskilde 

 

Roskilde d. 22. Maj 2013 

 

______________________________ 

Formand Ingrid Klemmensen 

 

______________________________ 

Dirigent Martin W. Larsen 

 

_____________________________ 

Referent Tine Bjørn 

 

 

 


