
                                 Gældende vedtægter                                 Udkast til nye vedrægter 

§ 1. 
Foreningens navn er Brugerforeningen Stofa Næstved. 
 

§ 2. 
Foreningens interesseområde er det område indenfor 
Næstved Kommune, der til enhver tid forsynes med radio- 
og tv-signaler gennem Stofa. 
 

§ 3. 
Stk. 1. 
Foreningens formål er på medlemmernes vegne at 
komme med forslag til fællesantenneanlæggets udvalg af 
programmer og andre tjenester og at varetage en 
brugerindflydelse, en sådan forening har i henhold til 
loven. 
Stk. 2. 
Foreningens bestyrelse samarbejder med ejeren af 
fællesantenneanlægget om tilrettelæggelse af vejledende 
brugerafstemninger og repræsenterer i øvrigt brugerne i 
spørgsmål om valg af programmer. 
Stk. 3. 
Forslag til ændring af § 3, stk. 1, 2 og 3, forudsætter 
enighed om ændringen imellem foreningens bestyrelse og 
Stofa. 
 

§ 4. 
Stk. 1. 
Enhver husstand, der er tilsluttet fællesantenneanlægget - 
enten som enkeltbruger eller igennem kollektiv tilslutning - 
er i kraft af betaling af abonnement til Stofa medlem af 
foreningen. 
Stk. 2. 
Ethvert medlem af foreningen har pligt til at betale det 
kontingent, som generalforsamlingen fastsætter 
 

§ 5. 
Generalforsamlingen er Brugerforeningens øverste 
myndighed. 
A. Ordinær generalforsamling: 
Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt inden 
udgangen af marts måned. Den varsles ved lokal 
annoncering mindst tre uger, før generalforsamlingen 
holdes. 
Generalforsamlingen holdes i Næstved Kommune, og 
dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal 
mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 
det forløbne år. 

 

§ 1. Navn.  
Foreningens navn er Brugerforeningen Stofa Næstved. 
 
§ 2. Interesseområde.  
Brugerforeningens interesseområde er de områder in-
denfor Næstved Kommune, der til enhver tid forsynes 
med radio-, tv-signaler og Internet fra Stofa, hvor Stofa 
ejer fællesantenne-/bredbåndsanlægget og dermed har 
den fulde dispositionsret over anlægget.  
 

§ 3. Formål.  
Brugerforeningens formål er:  
- At give medlemmer af Brugerforeningen mulighed for 
at mødes og have dialog med repræsentanter for Stofa 
i forbindelse med afholdelse af generalforsamling jf. § 6. 
- At vælge medlemmer til brugerforeningsbestyrelsen, 
på generalforsamlingen jf. § 6 stk.4 og § 7 stk. 1 nr. 7. 
 
§ 4. Brugerforeningsbestyrelsen opgaver:  
- På medlemmernes vegne at indgå dialog med Stofa 
om sammensætningen af de ”gratis” nabolandskanaler, 
samt lokale og regionale Tv-kanaler.  
- At varetage medlemmernes interesse i relation til 
Stofa.  
– herunder efter behov at medvirke ved en mediator-
lignende funktion – dog uden rådgivningsansvar.  
- At understøtte Stofas virke i området gennem rådgiv-
ning omkring lokale forhold, der kan have indflydelse på 
Stofas salg, service og øvrige ageren inden for tv- og 
internetforsyning i lokalområdet.  
- At tilse, at Stofa overholder en indgået købsaftale 
vedr. antenneanlægget, hvis en sådan foreligger.  
- I videst muligt omfang at assistere Stofa i forbindelse 
med information til ejendomsmæglere mv. om tilslut-
ningsmuligheder. Brugerforeningsbestyrelsen er for-
pligtet til at samarbejde med Stofa efter en særskilt 
indgået Brugerforeningsaftale med Stofa. 
 
§ 5.  Medlemskab af Brugerforeningen. 
 Stk. 1. Enhver tilslutning, som er tilsluttet Stofas forsy-
ning via fællesantenneanlægget - enten som enkeltbru-
ger eller igennem kollektiv tilslutning – er i kraft af tilslut-
ningen medlem af Brugerforeningen. 
Stk. 2. Der betales ikke kontingent af medlemmerne til 
Brugerforeningen, idet Stofa afholder alle omkostninger 
vedrørende Brugerforeningens drift herunder for besty-
relsens virke. Dette sker indenfor rammerne i brugerfor-
eningsaftalen indgået mellem brugerforeningsbestyrel-  
sen og Stofa. 
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 4. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab til 

godkendelse. 

1. 5. Indkomne forslag. 

2. 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

3. 7. Valg for to år. 

 a. Lige år. 
Formand, to bestyrelsesmedlemmer og en 
bestyrelsessuppleant. 

 b. Ulige år. 
Kasserer, et bestyrelsesmedlem og en 
bestyrelsessuppleant. 

4. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år. 

5. 9. Eventuelt. 

Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens 
punkt 5, skal ved navns underskrift sendes til et 
bestyrelsesmedlem senest 10 dage, før generalforsam-
lingen holdes. Ønsker om ændring af programsammen-
sætning drøftes under dagsordenens punkt 9 Eventuelt. 

  
 B. Ekstraordinær generalforsamling: 

Et flertal i bestyrelsen eller mindst 5 % af Brugerforenin-
gens medlemmer, kan kræve ekstraordinær general-
forsamling. Der indkaldes med angivelse af, hvad de 
ønsker på dagsordenen. Indkaldelsen skal annonceres 
senest to uger efter, en sådan begæring er modtaget. 
Den ekstraordinære generalforsamling holdes i Næstved 
Kommune tidligst tre uger og senest fem uger efter 
varslingen. 

  
 C. Generalforsamling: 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved 
almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, bortset fra 
undtagelserne omtalt i § 9 (vedtægtsændring/foreningens 
ophør). Den til enhver tid lovligt indvarslede 
generalforsamling er beslutningsdygtig. Medlemmer, der 
har betalt den seneste før generalforsamlingen opkræ-
vede og forfaldne abonnementsafgift, har adgang til 
generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand har en 
stemme. Repræsentanter for Stofa, som ejer anlægget, 
har adgang med taleret til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over 
generalforsamlingens beslutninger. 
 

§ 6. 
Stk. 1. 
Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt 
bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer 
vælges for to år ad gangen og kan genvælges. 

 Stk.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv hvad angår 
næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden. 

 

Stk. 3. Såfremt Stofa overtager selvstændige antenne-
foreninger i Næstved Kommune, bliver medlemmerne 
af disse, medlemmer af Brugerforeningen. 
 

§ 6. Bestyrelsen.  
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse ligger hos bruger-
foreningsbestyrelsen, som vælges blandt brugerfore-
ningens medlemmer for to år ad gangen og kan 
genvælges. Suppleanter vælges for et år af gangen. 
Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer.  
Stk. 3. Generalforsamlingen kan vælge indtil 2 bestyrel-
sessupleanter. 

 Stk. 4. a. Lige år. 
Formand, to bestyrelsesmedlemmer og indtil 2 
bestyrelsessuppleanter. 
b. Ulige år. 
Kasserer, et bestyrelsesmedlem og indtil 2 
bestyrelsessuppleanter 
 

§ 7. Generalforsamling.  
Stk. 1 Generalforsamlingen er Brugerforeningens 
øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes en 
gang årligt inden udgangen af anden kvartal. Den 
varsles på infokanalen og/eller hjemmesiden mindst tre 
uger før generalforsamlingen afholdes. 
Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende 
punkter:  

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Valg af stemmetæller. 
4. Bestyrelsens beretning om foreningen virke i det 

forløbne år. 
5. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab til god-

kendelse. 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg jf. § 6, stk. 4. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år. 
9. Stofa orienterer om aktuelle produkt- og 

servicemuligheder og om anlæggets tilstand. 
10. Eventuelt. 

Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens 
punkt 6, skal være formanden i hænde senest 10 dage 
før generalforsamlingen holdes.  
Stofa og brugerforeningsbestyrelsen kan ligeledes stille 
forslag under dagsordenens punkt 6. 
Stk. 2. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes 
ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. 
Hver tilslutning har én stemme. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt.  
Stk. 3.Referat af generalforsamlingen kan læses på 
foreningens hjemmeside efter underskrift af dirigent og 
formand 
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§ 7. 
Foreningen er forpligtet til at give Stofa meddelelse om 
alle generalforsamlinger og valg i foreningen. 
 

§ 8. 
Stk. 1. 
Generalforsamlingen kan beslutte, at der opkræves 
kontingent til foreningens drift. Kontingentet skal dog være 
ubetydeligt i forhold til den samlede abonnementsafgift. 
Kontingentet, som er fastsat på generalforsamlingen, 
meddeles Stofa, der herefter opkræver på foreningens 
vegne sammen med abonnementet. 
Stk. 2. 
Der skal føres regnskab overbrugerforeningens formue, 
indtægter og udgifter. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
Regnskab skal revideres af den revisor, generalforsamlin-
gen har valgt. 
Stk. 3. 
Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligtige medlemmer-
ne udover det fastsatte kontingent. 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin 
formue. 
 

§ 9. 
Stk. 1. 
Vedtægtsændringer kræver generalforsamlingens godken-
delse. Forslag til ændringer skal fremgå af indvarslingen. 
Ændringer kræver, at over 50 % af medlemmerne deltager 
i generalforsamlingen, og at stemmerne for udgør mindst 
2/3 af de afgivne stemmer. Er der på generalforsamlingen 
flertal, uden at det krævede antal medlemmer er til stede, 
eller uden at det kvalificerede flertal af stemmer nås, kan 
ændringerne godkendes på en efterfølgende 
ekstraordinær generalforsamling ved almindeligt 
stemmeflertal blandt de fremmødte. Det kræves dog, at 
det fremgår af indvarslingen til dette møde, hvilke 
ændringer der foreslås, og at almindeligt stemmeflertal vil 
være udslagsgivende. 
Stk. 2. 
Foreningen kan opløses efter samme regler, som gælder 
for ændringer af vedtægter 
Stk. 3. 
Hvis foreningen opløses, skal den eventuelle nettoformue 
udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig 
forlængelse af foreningens formål.  
 
Enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling 
den 24. oktober 2011 og endelig vedtaget enstemmigt på 
den ekstraordinære generalforsamling 21. november 
2011. 

Lindy Nymark Christensen     Frank Møller Nielsen 
           Formand                              Dirigent 

§ 8. Forpligtelser overfor Stofa.  
Stk. 1 Brugerforeningsbestyrelsen er forpligtet til at 
give Stofa meddelelse om alle generalforsamlinger 
og valg i Brugerforeningen, samt leve op til hvad der 
er aftalt i henhold til Brugerforeningsaftalen mellem 
Stofa og brugerforeningsbestyrelsen. 
 
§ 9. Hæftelse.  
Stk. 1 Et medlem kan ikke rejse krav mod Brugerfor-
eningen eller dennes bestyrelse.  
 
§ 10. Tegningsregler.  
Stk. 1. Brugerforeningsbestyrelsen tegnes af 
formanden og/eller kassereren, ved formandens 
fravær af næstformanden.  
 
§ 11. Vedtægtsændringer.  
Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver generalforsamlin-
gens godkendelse samt godkendelse af Stofa. 
Forslag til ændringer skal fremgå af indvarslingen. 
Ændringer kræver at et flertal af de fremmødte 
medlemmer stemmer for vedtagelsen.  
Stk. 2. Brugerforeningen kan opløses efter samme 
regler, som gælder for ændringer af vedtægter.  
Stk. 3. Stofa kan i forbindelse med en generalfor-
samling kræve Brugerforeningen opløst, hvis 
markedsvilkårene ændres i en sådan grad, at det 
ikke giver menig at drive en Brugerforening. 
Stk. 4.Hvis foreningen opløses skal den eventuelle 
nettoformue udloddes til almennyttige formål, der 
ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål.  
 
 
Vedtaget på Generalforsamlingen den xx.  
 
            Formand                            Dirigent 



 


