
INDKALDELSE TIL
STIFTENDE GENEMLFORSAMLING

I din antemeforening.

Pa Ejerforeningen Kastaniecentrcts ordinaEre gene.alforsamling i ap l iar blev det beslutet at
etablere selvstandige antenneforeninger i de to etaper. Alle ejere med rilslurningsmulighed
til anteneanlag har pligt til at vare medlemmer af den pagaldende forening. Vi hrber, du
ogsA har lyst til at deltage aktiw i foreningen. SA msd frem:

Dato:

Tid:

Sted:

DAGSORDEN:

1) Valg af dirigent

2) Vedtagter (fo$lag vedlagt)

3) Valg til bestyrclse m.v.

4) Fastsattelse af fsrste irs medtemsbidmg

5) Eventuelt

Med venlig hilsen
Ejerforeningen Kastaniecertet



FORSLAG TIL VEDT,EGTER, ANTENNEFORENING ETAPE i

Par. l: Foreningens navn er "Antenneforenilgen Kastaniecentret I,,.

Par. 2: Foreningens interesseomrade er beboelses- og erhvervslejligheder beliggende
Hvidovrevej 344-3508, 2650 Hvidovre.

Par. 3: Foreningens formal er at eje og &ive feellesanternear ag for modtagl.ing af lufrbarne
eller kabelfremfsrte radiofoni- og 0ernsynsprogmmmer, og fordeling af disse til foreningens
interesseomride. Foreninger:s virke indledes ved tidspunket for overdragelsen af
fallesantenneanlagget fra Ejerforeningen Kastaniecentret som besluttet p[ dennes ordinEre
generalforsamling 21.04.93.

Par. 4: Alle ejere af lejligheder i foreningens intercsseomrede, der derl 21.04.93 var tilslu(et
fallesantennear ag, eller som senere bliyer det, har ret og pligt til at vEle medlemmer af
foreningen, og'til at respekEre disse vedtagter og beslutninger, som er vedaget af en
geoemlforsamling. Medlemskabet af antenneforeningen andrer ikke i rettighede! og pligter
i forholdet til Ejerforeningen Kastaniecentret. Foreninger har pligt til at rctte sig efter lovlige
beslutninger i Ejerfolednge[ Kastaniecentret.

Ved indledningen af foreningerN virke optelles og registreres antennetilslutoingsmulighedeme
i de enkelte lejligheder.

Par. 5: Ge neralforsam.lingen er foreninger:s hsjeste myndighed.

Ordinar generalforsarling afholdes en gang irligt i februar mAned, og indvarsles skiftligt
med dagsorden til alle medlermer senest 30 dage fsr. Samtidig tilstilles medlemmeme det
reviderede regnskab og budgettet for det indevarende ar.

Dagsorden fo! enhver ordinar generalfona[ ing skal mindst indeholde fslgende:

1: Valg af dirigent
2: Bereming om foreningens virkomhed i det forl-sbne er.
3: Regnskab
4; Eventuelle fo$lag
5: FrerDleggelse af budget og fastlaggelse af medlemsbidmg.
6: Valg af bestylelse og suppleant.
7: Valg af intem revisor og teknisk tilsyruforende.

Forslag til behandliog uoder dagsordenens punkt 4 skal med navn og unde$kdft tilstilles
bestyrelsesformanden senest 14 dage indel geDeralfo$amlingens afholdelse. Ordlyden af de

indkorrne forslag udsendes senest 8 dage inden generalfolsamlingen til medlemmeme.

Par. 6: Ektraordiner generalforsamling indkaldes afbestyrelsen med mindst 8 dages og hsjst
I mAneds varsel, pA begadng af eE flcrtallig besryrelse, ellet af mindst 1/4 af medlemmeme.
Irdkaldelsen skal ske snarest muligt efter at en sedan begerillg er modtaget.



Par- 7: Beslutninger pa generalforsamlinger rraeffes ved alminderigr sremmeflerral blandr deafgivne sremmer. Beslutninger om vedtEgrsandringer keve. aog 
"i 

tr"iifi""r., nertal pa 2/3af de afgivne sterruler. Blanke eller ugyldige sterlmer regnes f* i*" .i!irn..

En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremm_sdte annlmedle[uner. Kun medlemmer medbringende kvitterin! foi biiatt meOtemsUiArag tan afgire
stemmer pd generalforsamlingen.

Elhvert.medl_em har^dn srenune pr. registreret antemetilslutningsmulighed i den ham
rllosreno-e teJtlghed. Stemmer kan afgives med fuldmagt uden ildskankninger, men kun
sdfremt fuldmagten afleveres til dirigefterl straks efter dinnes valg.

Bestyrelsen farer modereferat, der fremsendes dl alle
genemlforsamlingen.

medlemmer senest 1 maned efter

Par. 8: Foredngen ledes af en besryrelse bestaende af 3 medlemmer, der
generalforsarnlingen valges som heDholdsvis formand, kasserer og seketer, hver for 1
ad gangen. Ved afgang i erets Isb indkaldes til ektraordin&r generalforsamling.

Den inteme revisor me ikke samtidigt vere valgt til bestyrelsen.

Besryrelsen fastsetter selv sin forretningsorden og treffer de beslutninger, der er nodvendige
for foreningens virksomhed.

Bestyrelsen kan pe intet tidspunkt foryrigte medle[uneme udover det fastsatte medlemsbidrag.

Besryrclsen fasbetter betalingen for ekstra antenne-titslutningsmuligheder eller ovrige
endringer af den fasre installation, og har ret til at fastsane tekniske kiv til installation 69
doL'umentztion

Den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for at love og rcgler overholdes.

Par. 9: Foreningens regDskabsar er fra l/1 tit 3u12. pe hvert e., ordin&re geleralforsamling
fastsettes medlemsbidraget for det kommende er af generalforsamlingen. 

-Medlemsbidragei

fasts@ttes som et bel-ob pr. registreret antemerilslutningsmurighed i lejligheden, hvonil alere
regnes de dlslutdlgsmuligheder, der indgar i den faste installation.

Kasserercn sorger for at opkEve medlemsbidragene, og skal overvege, at betalingen ske!
rettidigt.

Ka-ssebeholdningen ina ikke overstige k. 500. Eventuelt overskydende berob indsenes pri en
anfordringskonto i et pengeiostitut. Udtek skal godkendes afsam ige bestyrelsesmedlerruler.

Ejerforeningen "Kastaniecentets,' bestyrelse udpeget ekstem revisor, der sammen med den
interne revisor-en gang arligt efter legnskabsafslutningen revidercr dette og afstelruter konti
og kassebeholdning.

Uanmeldt levisioo og kasseeftersyn kan ske, nAr intem eller ekstem revisor mdtte onske
dette.

af
dr



Par. l0: Dersom et medlem efter pekav ikke har indbetalt en ham pehvilende forpligtelse til
forcningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til incasso, og lade medlemmets tilslutring
til anlegget atbryde. Medlemmet er pligrig ril at berale samdige udgifter, der er en fslge ai
den manglende betaling.

Par. 11: Den tekflisk tilsynsfarende er overfor bestyrelsen ansvarlig for, at anlagget
vedligeholdes pa forsvarlig mede, og at forMdne rilsyn og konrroller foretages. Den
tilsynsforende modtager reklamationer fra brugeme over anlaggets funktion, og indhenter
tilbud pA vedligeholdelse m.v. Tilbud kan kufl antages af besryrelsen.

Par. 13: Der ma ikke foretages endrirtger eller udvidelser afden faste installation, uden forud
indhentet godkerdelse af bestyrelsen, der kan fastsene betingelserne.

Fslgende ma dog kun b oges til udforelse efter en generalforsamlings vedtagelse pA et
serskilt dagsordenpuDld:

l: Ombygninger af betydende omfang
2: ProgEmforsgelse/ reduktion
3: Sammenlagning af anlegget med andrc a! eg

4: Sigrntforsyning fra anden kilde

Medlemmerne skal give bestyrelsesmedlemmer, teknisk tilsynsfsrende eller service /
installationspersorule adgang til de tekniske adenneinstallationer i lejlighedeme.

Par. 14: Foren:ngens virksomhed ophsrer, sefremt anlagget nedlagges, eller hvis det
beslunes, at foreningen sammensluttes med en aflden foredng.

Ophevelse af foreningen kan kutr ske af en lovligt indvarslet generalforsafi ing, hvor mindst
3/4 af medlernrneme stemner for ophevelsen. Sefrcmt der ikke afgives gyldige sterruner fra
3/4 af medlemmerne, men mindst 3/4 af de afgivne stenmer stotter oph&velsen, iodkaldes
til en ekstraordiner generalforsarnling med tidsfrister som i par. 6.

P[ denne genemlforsamling besluttes en ophavelse med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset
antallet af frefiunodte.

Ved foreningens ophayelse overglr foreningens aktiver overgir til Ejerforenirgen
Kastaniecentret.

Par. 15: Tvivlssporgsmel vedrsrende forstielsen af disse vedtegter afgores af
generalforsamlingen.

Saledes vedtaget pa den stiftende generalforsamling den:

Di gent:

Bestyrelse:



FORSLAG TIL VEDT,EGTER, ANTENNEFORENING ETAPE II

Par. l: Foreningens navn er "Anterurcforeningen Kastaniecentret II"

Par. 2: Foreningens interesseoruade er beboelses- og erhvervslejligheder beliggende
Hvidovrevej 350C-350G, 2650 Hvidovre.

Par. 3: Foreningens formal er at eje og drive fellesantenneanleg for modtagning af luftbeme
eller kabelfremfsne radiofoni- og temsylsprogE[rmer, og fordeling af disse til foreningens
intercsseomdde. Foreningeru virke indledes ved tidspunktet for overdragelsen af
fellesantemeanlagget fra Ejerforeningen Kastaniecentret som besluttet pA dennes ordinere
gercmlforsamlirg 21.04.93.

Par. 4: Alle ejere af lejligheder i foreningens ideresseornrede, der den 21.04.93 var tilsluttet
fellesantennear eg, eller som siden bliver det, har ret og pligt til at vere medle.,rmer af
foreningen, og til at rcspel(ele disse vedtregter og beslutninger, som er vedtaget af en
generalforsanling. Medlemskabet af a enneforeningen Endrer ikke i renigheder og pligter
i forholdet til Ejedorcningen Kastaniecentet. Forcningen har pligt til at rctte sig efter lovlige
besluminger i Ejerforeningen Kastaniecentrct.

Ved indledningen af foleningeDs vike optElles og registreres antennetilslutningsmulighederne
i de enkelte lejligheder.

Par. 5: Generalforsanlingen er foreningens hsjeste myndighed.

Ordinar generalforsamling afholdes en gang irligt i februar mined, og indvarsles skiftligt
med dagsolden til alle medlemmer senest 30 dage fsr. Samtidig tilstilles medlerruneme det
revidercde reglskab og budgettet for det indeverende ir.

Dagsorden for enhver ordinar generalforsam.ling skal mindst indeholde fslgende:

1: Vatg af didgent
2: Beretning om foreningens virkomhed i det forlobqe ar.
3: Regnskab
4; Eventuelle forslag
5: Fremlaggelse af budget og fastlaggelse af medlemsbidrag.
6: valg af bestyrelse og suppleant.
7; Valg af intem revisor og teknisk tilsynsfsrende.

Forslag til behandling under dagsoldeneDs puDkt 4 skal med navD og underskift tilstilles
bestyrelsesformanden senest 14 dage indetr gercralfoNafl ingens afholdelse. ordlyden af de

indkomne forslag udsendes senest 8 dage inden geneBlforsamlilgen til medlemmeme.

Par, 6: Ekstraordiner generalforsanling indkaldes afbestylelsen med mindst 8 dages og hsjst
I meneds varsel, pa bega ng af en fleftallig bestyrelse, eller af mindst 1/4 af medlerffrteme'
Indkaldelsen skal ske snarcst muligl efter at en sedan begaring er modtaget.



Par. 7: Beslutninger pe generalforsamlinger (r?effes ved almindeligr stemmeflerral blandr de
afgivne stemmer. Beslurninger om vedtagtsendringer kIever dog er kvalificeret flenal pa 2/3
af de afgivne stemmer. Blanke eller ugyldige stemmer regnes for ikke afgivne.

En lovligt ildvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmsdte antal
medleruner, Kun medlemrner medbringende kvittering for betalt medlemsbidlag kafl afgive
stemmer pe generalforsamlingen.

Ethvert medlem har 6n stemrne pr. registreret altemetilslutningsmulighed i den ham
tilhsrende lejlighed. Stemmer kan afgives med fuldmagt uden indskankninger, men kun
sefremt fuldmagte[ afleveres til dirigenteo straks efter dernes valg.

Bestyrelsen forer modereferat, der fremsendes til alle medlemmer senest 1 maned efter
generalfo$amlingen.

Par. 8: Foreningen ledes af en besryrclse besteende af 3 medlemrner, der
generalforsamlingen v&lges som henholdsvis formand, kasserer og seketar, hver for I
ad gangen. Ved afgang i ,rets lsb indkaldes til ekstraordioar generalforsamlhg.

Den inteme rcvisor mA ikke samtidigt vare valgt til besryrelsen,

Bestyrelsen fastsetler sely silr foretnilgsorden og traffer de beslutdnger, der er nsdvendige
for foreningens virkornhed.

Bestyrelsen kan pl intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte medlemsbidrag.

Bestyrelsen fastsetter betalingen for eksta antenne-tilslutningsmuligheder eller ovrige
&ndringer af den faste instatlation, og har ret til at fastsEtte tekniske kav til installation og
dokumenratiorr.

Den til enhver tid siddende bestyrelse er aDsyarlig for at love og regler overholdes.

Par. 9: Forcningens regnskabsdr er fra lll tiL3ll12. Pe hvert ars ordinele generalforsamling
fasts@ttes medl€msbidraget fo! det kommende ir af generalforsamlingen. Medlemsbidraget
fastsates som et belsb pr. rcgistrerct antennedlslutdngsmulighed i lejligheden, hvortil alene
rcgnes de tilstutoingsmuligheder, der indgdr i den faste installation.

Kassereren sorger for at opkave medlemsbidmgene, og skal overvege, at betalingen sker
rettidigt.

Kassebeholdningen'ma ikke overstige k. 500. Eventuelt overskydende belob indsettes pe en
anfordringskonto i et pengeiltstitut. Udtrak skal godkendes af samtlige besryrelsesmedlemmer.

Ejerforeningen "Kastaniecentets" bestyrelse udpeger ekstem revisor, der sammen med den
inteme revisor en gang irtigt efter regrukabsafslutningen reviderer dette og afstemrner konti
og kassebeholdning.

UaEneldt revision og kasseeftersyn kan ske, IIer intem etler ekstem revisor matte onske
dette.

af
dr



!--'-i Par. 10: Dersom et medlem efier pekav ikke har indbetalr en ham pihvilende forpligrelse ril' foreningens kasse, kao bestyrelsen overgive sagen til incasso, og lade medlemmed tilslutning
ril anl&gget albryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en folge ai
derl manglende betaliog.

Par. 11: Den teknisk tilsynsforende er overfor bestyrelsen ansvarlig for, at anlaegger
vedligeholdes pi forsvarlig mide, og at fornodne tilsyn og kontroller foretages. Din
tilsynsfsrende modtager reklamationer fra bmgeme over ar aggets funktio[, og indhenter
tilbud p, vedligeholdelse m.v. Tilbud karl kun antages af bestyrelsen.

Par. 13: Der me ikke foretages andringer eller udvidelser af den faste installation, uden forud
indhentet godkendelse af besryrelsen, der kan fastsette betingelserne.

Folgende mA dog kun bringes til udfsrelse efter en generalforsamlings vedtagelse pa et
sarskilt dagsordenpunkt:

l: Ombygnilger af berydende omfang
2: Programforogelse/ reduktion
3: Sammenlegning af anlEgget med andre anlag

4: Signalforsyning fra anden kilde

Medlemmerne skal give bestyrelsesmedlemmer, teknisk tilsynsforeflde eller service /
irEtalladonspersonale adgang til de tekrdske anteffEinstallatiorcr i lejlighedeme.

Par. 14: Foreningens virksornhed ophsler, safremt ar egget nedlEgges, eller hvis det
besluttes, at foreningen sammensluttes med en anden folening.

Ophavelse af foreningen kan kun ske af en lovligi indvarslet generalforsarnling, hvor mindst
3/4 af medl€mmeme stemmer for opheeyelsen. Saftemt der ikke afgives gyldige sternrner fra
3/4 af medlemmerne, men mindst 3/4 af de afgivne stemmer ststter opheevelsen, indkaldes
til en ekstnordin@r generalforsarfing med tidsfrister som i par. 6.

Pi denne generalforsanling besluttes en ophevelse med 3/4 af de afgivne stemmer, uanset
antallet af fremDodte.

Ved foreningeru ophevelse overgir foredngens aktiver overgar til Ejerforedngen
Kastadec€ntret.

Par. 15: Tvivlssiorgsmll vedrorende fo$teebeIt af disse vedtegter afgores af
generalforsam.lingen.

Saledes vedtaget pa den stiftende gerEralforsamling den:

Dirigent:

Bestyrclse :


