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Vedtægter for GlostrupNet  
 
§ 1. Foreningens navn, formål og ejerforhold  
Stk. 1. Foreningens navn er GlostrupNet  
Stk. 2. Foreningens formål er at drive et bredbåndsanlæg med henblik på 
overfor medlemmerne at: 
a) modtage og distribuere fjernsynskanaler  

b) udbyde bredbånd- og telefoniydelser  

c) udbyde andre serviceydelser, der naturligt kan leveres igennem et bred-
båndsanlæg  
Stk. 3. Foreningen kan optage alle boligafdelinger/foreninger (herefter be-
nævnt som afdelinger) i Glostrup Kommune som medlem, hvis det er juridisk, 
økonomisk og teknisk forsvarligt at optage pågældende som medlem.  
Stk.4. De enkelte tilknyttede afdelinger ejer selv deres respektive stræknings-
net og stik. Foreningens hovedstation og dataudstyr ejes af afdelingerne i 
fællesskab med en forholdsmæssig andel i forhold til antal af tilslutningsmu-
ligheder.  
 
§ 2. Medlemmer  
Stk. 1. Foreningens medlemmer udgøres af beboerne i de tilsluttede afdelin-
ger.  
Stk. 2. Tilslutning sker ifølge skriftlig aftale mellem foreningen/administrator 
og den enkelte afdeling.  
Stk. 3. Tilslutningsafgift betales ifølge nærmere aftale. Tilslutningsomkostnin-
ger, herunder eventuelle ændringer i hovedstation og dataudstyr, som nød-
vendiggøres ved ny-tilslutninger, betales af den ny-tilsluttede afdeling.  
Stk. 4. Hvis antallet af tilslutningsmuligheder ændres i en afdeling, er denne 
forpligtet til uden unødigt ophold at orientere GlostrupNet om det ændrede 
antal tilslutningsmuligheder.  
Stk. 5. Tilsluttede afdelinger kan udtræde af GlostrupNet efter 3 års medlem-
skab med 6 måneders varsel til et årsskifte.  
Stk. 6. Såfremt en afdeling foretager ændringer i eget net, som giver gener 
på hoved-nettet, vil afdelingen øjeblikkeligt blive koblet fra. Omkostninger i 
forbindelse hermed betales af afdelingen.  
Stk. 7. Ved væsentlig eller gentagen misligholdelse af sine pligter overfor for-
eningen kan et medlem ekskluderes af foreningen efter beslutning i bestyrel-
sen. Eksklusionen kan indbringes for generalforsamlingen, der har den ende-
lige afgørelse.  
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§ 3. Økonomi  
Stk. 1. Hver afdeling forpligter sig til at betale et årligt bidrag pr. tilslutnings-
mulighed til servicering mv. af antenne og dataudstyr. Bidragets størrelse 
fastsættes af generalforsamlingen.  
Stk. 2. Betaling sker til foreningens administrator og finder sted efter dennes 
anvisning. Såfremt betalingen ikke er sket efter påkrav, vil afdelingen blive 
frakoblet. Fornyet tilslutning vil ske, når restancen er berigtiget, og omkostnin-
ger ved fra- og tilkobling er 2 betalt. Beboere i afdelinger, der er i restance på 
ottendedagen før en generalforsamling, kan ikke udøve deres stemmeret.  
Stk. 3. Hver afdeling er forpligtiget til at betale det fulde bidrag, selv om for-
bindelsen med anlægget er midlertidigt afbrudt.  
Stk. 4. Omkostninger ved levering af de enkelte ydelser tillægges de enkelte 
”pakkepriser”.  
Stk. 5. Hver afdeling forpligter sig til at sikre tilstrækkelige henlæggelser til 
vedligeholdelse af eget strækningsnet og stik, samt til udskiftninger i henhold 
til beslutning på foreningens generalforsamling. Vedligeholdelsesudgifterne 
betales af den afdeling, hvor vedligeholdelsen finder sted. Ledningsnet og in-
stallationer udenfor antenne, hovedforstærker og centralt dataudstyr er såle-
des foreningens økonomi uvedkommende.  
Stk. 6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af 
administrators revisor. Eventuelle revisoranmærkninger påføres foreningens 
årsregnskab.  
Stk. 7. Foreningen kan ved budgettering foretage henlæggelser med henblik 
på at udjævne udgifter til fornyelser af antenne og andet teknisk udstyr. For-
brug af henlæggelsen skal ske efter beslutning i bestyrelsen.  
Stk. 8. Foreningens likvide midler skal anbringes efter samme regler som 
gælder for almene boligorganisationer.  
 
§ 4. Generalforsamling  
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.  
Stk. 2. Adgang til generalforsamlingen har beboerne i de afdelinger, der er til-
knyttet GlostrupNet. Hver husstand har to stemmer. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt.  
Stk. 3. Generalforsamlingen godkender bestyrelsens beretning, årsregnskab 
og forslag til budget for næstkommende år. Regnskab og referat fra general-
forsamlingen skal være lejerne i hænde, senest 8 uger efter generalforsamlin-
gen.  
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen.  
Stk. 5. Ændringer af programpakker, der ikke skyldes beslutninger hos pro-
gramleverandører eller andre udefrakommende beslutninger, besluttes enten 
af generalforsamlingen eller ved urafstemning blandt medlemmerne.  
Stk. 6. Hvert år afholdes inden udgangen af november måned ordinær gene-
ralforsamling efter forudgående skriftlig indkaldelse til hvert medlem med 3 
ugers varsel.  
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Stk.7. Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:  
1) Valg af dirigent  

2) Valg af stemmetællere  

3) Bestyrelsens beretning siden sidste møde  

4) Behandling af eventuelle indkomne forslag  

5) Godkendelse af budget og orientering om sidste års regnskab  

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter  
Stk. 8. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dette gælder dog 
ikke ved vedtægtsændringer, som kræver 2/3’s flertal af de tilstedeværende 
stemmeberettigede. Gennemførelse af foreningens opløsning er reguleret af 
bestemmelserne i § 7.  
Stk. 9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, 
skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afhol-
delse.  
Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder an-
ledning til det, eller når mindst 25 pct. af husstandene der er tilknyttet forenin-
gen, ønsker et givent emne behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær general-
forsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid 
og sted for den ekstraordinære generalforsamling samt dagsorden og skal 
udsendes senest 1 måned fra anmodningen er modtaget. Når ekstraordinær 
generalforsamling har været afholdt, kan ny generalforsamling om samme 
emne først finde sted efter afholdelse af den ordinære generalforsamling.  
 
§ 5. Bestyrelsen  
Stk. 1. Bestyrelsen består af formanden samt 4 medlemmer.  
Stk. 2. Valgbare som medlemmer til bestyrelsen er medlemmerne af forenin-
gen (beboere i de tilknyttede afdelinger).  
Stk. 3. Formanden for foreningen vælges særskilt. Hvert andet år afgår for-
manden, men genvalg kan finde sted. Hvis formanden afgår i valgperioden, 
kan bestyrelsen konstituere sig med en ny formand af sin midte. Dennes 
funktionsperiode begrænses til tiden indtil næste ordinære generalforsamling, 
hvor der vælges ny formand.  
Stk. 4. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for en periode på 2 år. Hvert 
år afgår halvdelen af medlemmerne, men genvalg kan finde sted. Afgangsor-
denen for samtlige valgte medlemmer bestemmes ved lodtrækning og ellers 
efter den rækkefølge, hvori medlemmerne er valgt. Et medlem af bestyrelsen 
kan i valgperioden kun ved beslutning på en generalforsamling blive frataget 
sit mandat.  
Stk. 5. På generalforsamlingen vælges mindst 2 suppleanter for en periode 
på 1 år. Afgår et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder supplean-
ten og sidder frem til næste generalforsamling.  
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Stk. 6. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen 
er ansvarlig for driften af anlægget, valg af leverandører af foreningens ydel-
ser, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, valg af administrator og at den 
daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende reg-
ler.  
Stk.7. Foreningen tegnes af forretningsudvalget, der består af formanden og 
to medlemmer udpeget af bestyrelsen.  
Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlem-
merne er til stede.  
Stk. 9. Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved 
almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige bortfalder forslaget.  
Stk. 10. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst 1 uges varsel. Der 
optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen fremlægges til 
godkendelse på det først følgende bestyrelsesmøde.  
Stk. 11. Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden for sit virke.  
 
§ 6. Hæftelsesforhold  
Stk. 1. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen. Foreningens 
kreditorer kan ikke rette krav mod de enkelte medlemmer eller disses bebo-
ere for foreningens forpligtelser.  
Stk. 2. GlostrupNet anbefaler beboere med nødopkald, at de ikke tilslutter sig 
foreningens telefoni.  
 
§ 7. Opløsning af foreningen  
Stk. 1. Til gennemførelse af foreningens opløsning kræves der vedtagelse på 
2 generalforsamlinger med 2/3’s majoritet af de afgivne stemmer. Ved for-
eningens opløsning skal der hengå mindst 14 dage og højst 2 måneder mel-
lem de to generalforsamlinger. 
Stk. 2. På sidste generalforsamling vælges et likvidationsudvalg, der skal fo-
restå foreningens afvikling. Foreningens formue hensættes et år til grundlag 
for dannelse af ny forening. Såfremt dette ikke sker inden for et år, fordeles 
formuen til de tilknyttede afdelinger efter antallet af tilslutningsmuligheder.  
Vedtaget på generalforsamlingen den 28. november 2019. 
 

 


