Vedtægter for PræstøNet
NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
§ 1.
Foreningens navn og adresse er:
PræstøNet
Adelgade 32, Brænderitorvet (kontor)
4720 Præstø
Foreningens hjemsted er Vordingborg kommune.

§ 2.
1. Foreningens formål er, at eje og drive et bredbåndsanlæg med henblik på at levere TV og TV-pakker,
radio, telefoni og internet til foreningens medlemmer. Ejerskabet til bredbåndanlægget består til og
med standere ud for de enkelte tilslutninger, og omfatter derudover routere, stikdåser, og eventuelt
forstærkere købt og opsat af foreningen uanset om disse måtte være installereret før eller efter
standerne ud for de enkelte tilslutninger.
2. Foreningen kan vælge at indgå samarbejde med en ekstern underleverandør af TV kanaler/pakker,
radio, telefoni og internet eller dele af dette eller selv indgå aftaler direkte med leverandøren.
3. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed så som udlejning af antennemast og
ledningsnet, levering af internet til andre foreninger udenfor forsyningsområdet, samt
administration af disse.
4. Valg af udbydere indenfor levering af TV kanaler/pakker, internet, radio og telefoni træffes af
bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger skal forelægges til orientering ved førstkommende ordinære
generalforsamling.
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MEDLEMMERNE
§ 3.
1. Enhver, der er tilsluttet foreningens bredbåndsanlæg, er pligtig til at være medlem af PræstøNet.
2. Enhver, som bor i PræstøNets forsyningsområde, kan søge om at blive tilsluttet foreningens
bredbåndsanlæg. Hvis den pågældende ejendom/lejemål tidligere har været tilsluttet foreningens
bredbåndsanlæg, opkræves en tilslutningsafgift. Hvis ejendommen/lejemålet ikke tidligere har
været tilsluttet foreningens bredbåndanlæg, beregnes tilslutningsomkostningerne, der vil ligge til
grund for et tilbud om tilslutning i henhold til det til enhver tid gældende prisblad.
3. Hvert år fastsætter generalforsamlingen kontingentet for medlemskab af PræstøNet. Kontingentet
skal bidrage til foreningens drift, vedligeholdelse og investeringer i ny teknologi.
4. Kontingentet betales løbende som en del af faktureringen for de aftalte ydelser.
5. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændig
blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra
ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte installationen til anden adresse.
6. Medlemmerne er pligtige at acceptere, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved
eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.
7. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre
forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres ejendom. Det samme gælder, hvis
medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.
8. Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen/kontoret.
9. Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende
leveringsbetingelser. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne på hjemmesiden:
www.præstønet.dk.
10. Udmeldelse af PræstøNet sker ved skriftligt varsel løbende måned + 1 måned. Ved udmeldelse er
medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel i foreningens formue udbetalt eller på anden vis
overdraget.

GENERALFORSAMLING
§ 4.
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts i Præstø by.
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3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel i den lokale presse samt på
foreningens hjemmeside www.præstønet.dk og på Info-kanal med angivelse af dagsorden, tid og
sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne
regnskabsår er fremlagt tillige med budget og eventuelt indkomne forslag.
4. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag være
tilgængelige på foreningens hjemmeside: www.præstønet.dk
5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Valg af 2 stemmetællere.
Valg af referent.
Formanden aflægger bestyrelsen beretning.
Regnskabet for det forløbne år til godkendelse aflægges af kasserer.
Eventuelle forslag.
Behandling af budget og fastsættelse af bidrag/ kontingent for det løbende regnskabsår.
Valg af revisor.
Valg til bestyrelse.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med navns underskrift være et
bestyrelsesmedlem i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

6. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet
fremgår af disse vedtægter. Ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning.
7. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som
ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en
husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.
8. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. Dette gælder uanset
om udlejningsejendommen er kollektivt tilsluttet.
9. Forhandlingerne på generalforsamlingen føres i en protokol, der har fuld bevisende kraft, når den er
underskrevet af dirigent og referent.
10. Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog kan en tilsluttet husstand kun afgive én stemme ved fuldmagt
udover egen stemme. En fuldmagt meddelt til et medlem omfattet af stk. 7 er ugyldig. Endelig
beslutning om en fuldmagts gyldighed træffes af dirigenten.
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, SAMT VEDTÆGTSÆNDRINGER.
§ 5.
1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan begæres overfor bestyrelsen
af mindst 10 (ti) procent af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med varsel på 2 uger og den skal
afholdes senest 3 uger efter, at en sådan beslutning er truffet eller begæring modtaget.
2. Beslutning om ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer
stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede på generalforsamlingen, skal
bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling idet stk. 1 finder tilsvarende anvendelse
med hensyn til frist for varsel og afholdelse. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den
ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringerne vedtages eller nedstemmes med
simpelt flertal.

LEDELSE, TEGNING OG HÆFTELSE.
§ 6.
1. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således tre i
lige år og to i ulige år ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med
formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og
træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed. Bestyrelsens beslutninger
træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i tilfælde af
dennes fravær – næstformandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsens beslutninger føres til
referat med angivelse af antallet af stemmer for og imod beslutningerne.
2. Der kan ydes honorar til bestyrelsen.
3. Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte lønnet assistance jf.§ 8, stk.1.
4. Bestyrelsen kan træffe afgørelser om foreningens medlemskab af FDA, Forenede Danske
Antenneanlæg.
5. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.
6. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
7. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er
udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den
programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbånds-kabelanlæg.
REGNSKAB OG ØKONOMI
§ 7.
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1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
2. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder sted én gang
årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker
det.

ANSÆTTELSER OG FORSIKRING
§ 8.
1. Bestyrelsen kan antage lønnede medarbejdere til udførelse af forskellige opgaver så som
administration, vedligehold, information, mv.
2. Bestyrelsens kompetencer i henhold til vedtægterne kan ikke overdrages til en ansat.
3. Bestyrelsen skal tegne forsikringer, der dækker arbejdsskade for personer, der arbejder for
foreningen, eller udfører arbejde for foreningen, herunder bestyrelsesansvar samt
erstatningsansvar overfor 3. person. Desuden skal der tegnes forsikringer, der dækker brand, skader
på det tekniske anlæg, og andre nødvendige forsikringer.
4. Forsikringsdækningen skal fremgå af årsberetning eller årsregnskab.

RESTANCER OG FRAFLYTNINGER.
§ 9.
1. Hvis et medlem er i restance efter påkrav fra foreningen, kan foreningen afbryde medlemmets
tilslutning til anlægget. Ved en efterfølgende gentilkobling skal medlemmet betale samtlige
omkostninger forbundet hermed, samt eventuelle restancer.
2. Ved fraflytning af et lejemål, skal lejer skriftligt meddele dette ved e-mail eller personligt fremmøde
til foreningens kontor i henhold til foreningens opsigelsesvarsel. Lejeren hæfter for betaling af
ydelser indtil udmeldelse i henhold til ovennævnte har fundet sted. Installationer såsom routere,
forstærkere mv. opsat af foreningen er foreningens eje.
3. Ved fraflytning af en ejerbolig, skal ejer skriftligt meddele dette ved e-mail eller personligt
fremmøde til foreningens kontor i henhold til foreningens opsigelsesvarsel. Ejeren hæfter for
betaling af ydelser indtil en udmeldelse i henhold til ovennævnte har fundet sted. Installationer
såsom routere, forstærkere mv. opsat af foreningen er foreningens eje.
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PROGRAMUDBUD
§ 10.
1. Bestyrelsen drager omsorg for, at kanaludbud og sammensætning afspejler medlemmernes ønsker
og behov, såvel indholdsmæssigt som økonomisk.
2. Ved ændringer af kanaludbuddet, skal det til enhver tid gældende budget overholdes.

GENERELT OM PRÆSTØNETS BREDBÅNDSANLÆG
§ 11.
1. PræstøNet ejer og driver foreningens bredbåndanlæg jf. §2, stk1. Det er ikke tilladt medlemmerne
selv at foretage - eller lade foretage - indgreb eller ændringer af anlægget eller dele deraf.
2. Det er ligeledes ikke tilladt for medlemmerne, at tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som
forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget, eller begrundet mistanke herom,
kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.
3. Såfremt et medlem overtræder stk. 1 eller 2 er bestyrelsen forpligtet til at påtale forholdet og
eventuelt fremsætte krav om erstatning, indgive politianmeldelse samt eventuelt træffe beslutning
om ekskludering af medlemmet.
4. Medlemmerne stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være
nødvendige for den enkelte tilslutning.
5. PræstøNet, foreningens forretningsfører, og reparatører kan mod forevisning af legitimation
anmode om adgang til installationerne. Adgang til installationerne vil om nødvendigt blive
gennemtvunget ved anmodning til fogedretten.

VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIDELSE AF DET TEKNISKE ANLÆG
§ 12.
1. Bestyrelsen skal til enhver tid sikre et rettidigt og tilpasset vedligehold af PræstøNets
bredbåndsanlæg.
2. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og at denne
løbende opdateres.
3. Bestyrelsen skal sikre at foreningen er tilsluttet aftalen med LER (Dansk Ledningsregister).
4. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af bredbåndsanlægget, herunder at udbygge
anlægget med flere tilslutninger, øge kapaciteten og forbedre de tekniske installationer.
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5. På den ordinære generalforsamling redegør formanden i bestyrelsens beretning blandt andet for de
foranstaltninger, bestyrelsen har foretaget i regnskabsåret, for at sikre et tidssvarende og
velfungerende bredbåndsanlæg, samt hvilke nye tiltag, der eventuelt ventes at ville blive foretaget i
det nye budgetår.

FORENINGENS OPHØR
§ 13
1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at
foreningen skal indgå i anden forening.
2. For beslutning om foreningens ophør finder § 5, stk. 2, jf. stk. 1 tilsvarende anvendelse.
3. Såfremt foreningen besluttes opløst, jf. stk. 2 skal der på den generalforsamling, hvor beslutningen
træffes, nedsættes et likvidationsudvalg bestående af tre medlemmer, der forestår arbejdet med
foreningens opløsning.
4. Et eventuelt overskud efter at samtlige foreningens forpligtelser er afviklet, fordeles ligeligt mellem
de medlemmer, der på tidspunktet for den endelige generalforsamlingsbeslutning om opløsningen,
havde en medlemsanciennitet på minimum fem år.

FORTOLKNING.
§ 14.
1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne ved krav om
udlevering og på PræstøNets hjemmeside.

Disse vedtægter afløser de nuværende vedtægter og er stillet i forslag på Præstø Antennelaugs
(PræstøNets) generalforsamling den 19. marts 2019 og endeligt vedtaget på PræstøNets ekstraordinære
generalforsamling den 8. april 2019

Formand: Steen Frederiksen
Referent: Erling Elbom
Dirigent: Erich Hildebrand
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