Forslaget behandles under dagsordens pkt. 6.a
Forslagsstiller er bestyrelsen.
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Vedtægter for Gug-Visse-Dall Antenneforening
Forslag til vedtægtsændringer på ordinær generalforsamling den 25. november 2019
NR.

FORSLAG

A.

Forslag om fjernelse af
kravet om godkendelse fra generalforsamlingen til nye tjenester,
idet bestyrelsen fremover selv eller i samarbejde med 3. part vil
kunne idriftsætte nye
tjenester på anlægget.

B.

Forslag om at generalforsamlingen
ikke
fastsætter kontingent,
programafgift og tilslutningsafgift,
så
dette i stedet fastsættes af bestyrelsen.
Samtidig tilføjes punktet "5. Præsentation af
ændringer i programog
tjenesteudbud."
som tager hånd om
forpligtelsen i pkt. 4.2.

NUVÆRENDE FORMULERING
(4.2) Bestyrelsen kan
iværksætte nye tjenester, relateret til foreningens oprindelige
formål. Disse tjenester
skal udbydes til medlemmerne på frivillig
basis.
Nyetablerede
tjenester skal fremlægges, senest på først
kommende generalforsamling til godkendelse.

FORSLAG TIL NY FORMULERING
(4.2) Bestyrelsen kan
iværksætte nye tjenester, relateret til foreningens oprindelige
formål. Disse tjenester
skal udbydes til medlemmerne på frivillig
basis.
Nyetablerede
tjenester skal fremlægges, senest på først
kommende generalforsamling.

(9.3) Dagsordenen for
en ordinær generalforsamling skal som minimum
indeholde
følgende punkter:

(9.3) Dagsordenen for
en ordinær generalforsamling skal som minimum
indeholde
følgende punkter:
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MOTIVERING
Baggrunden er at vi er
i et konkurrencepræget marked, hvor godkendelse på en generalforsamling vil kunne
bremse
foreningens
virksomhed. Forelæggelse af ændringerne
er fastholdt i respekt
for generalforsamlingen som endelig myndighed. Bestyrelsen er
fortsat begrænset af
væsentlighedsdefinitionen i pkt. 18.
I praksis vil antenneforeningen
kunne
opnå bedre tilbud på
længerevarende aftaler, og godkendelsen
af programafgifter har
de sidste 4-5 år været
udelukkende formalia,
eftersom det alternative forslag uden for
forhandlingen
ville
være ugunstigt.

NR.

FORSLAG

C.

Forslag om at bestyrelsens adgang til at
meddele prokura udvides, så også andre
end fastansat personale kan få prokura.

D.

Forslag om at fjerne
pkt. 13.3 om afholdelse af medlemsundersøgelser.

E.

Forslag om at den
daglige ledelse af antenneforeningen varetages af bestyrelsens
formand og næstformand. Bestyrelsen kan
– men skal ikke – ansætte en daglig leder.

NUVÆRENDE FORMULERING
(13.) Bestyrelsen
(13.1)…
(13.2) Bestyrelsen kan
meddele prokura til de
af foreningens fastansatte personale, hvor
det skønnes nødvendigt for foreningens
drift.
(13.3)
Bestyrelsen
afholder vejledende
bruger undersøgelser
hvor alle medlemmer
har ret til at deltage,
med henblik på at
afdække behovet for
at ændre kanaludbuddet efter behov, dog
mindst hvert andet år.

FORSLAG TIL NY FORMULERING
(13.) Bestyrelsen
(13.1)…
(13.2) Bestyrelsen kan
meddele prokura, hvor
det skønnes nødvendigt for foreningens
drift.

MOTIVERING

(13.3) Udgår.

(14.) Daglig ledelse
(14.1)
Bestyrelsen
ansætter en daglig
leder, der ikke må
være medlem af bestyrelsen.

(14.) Daglig ledelse
(14.1)
Foreningens
daglige ledelse varetages af formand og
næstformand, der er
bemyndiget til i fællesskab at disponere over
foreningens formue,
herunder til også at
kunne disponere over
foreningens midler via
elektroniske bankprodukter.
(14.2) Bestyrelsen kan
ansætte en daglig
leder, der ikke må
være medlem af bestyrelsen.

Konsekvens af ændrede markedsvilkår, hvor
analysen ikke længere
giver anledning til
ændringer i de faste
programpakker, idet
flere og flere overgår
til
mere
pointbaserede
fritvalgsløsninger. Analysen er
en stor omkostning for
foreningen, og adgang
til Wilke undersøgelsen som foretages af
hhv. Yousee og Stofa
er gratis for foreningens bestyrelse. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at skrive
til bestyrelsen, såfremt
man har konkrete
begrundede ændringsforslag som kan forelægges Stofa eller
leverandøren.
Der ønskes en mere
fleksibel ledelsesmodel. Foreningen har
ikke på nuværende
tidspunkt behov for en
forretningsfører/daglig
leder.

Skal ses i sammenhæng med ny tegningsregel og ønsket
om en mere fleksibel
ledelsesmodel.
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NR.

FORSLAG

F.

Forslag om en konkret
tegningsregel.

NUVÆRENDE FORMULERING
N/A

FORSLAG TIL NY FORMULERING
(15.) Tegningsregel
(15.1) Foreningen forpligtes ved underskrift
enten af den samlede
bestyrelse eller af to
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene
skal være formand
eller næstformand.

MOTIVERING

(15.2) Kontingent og
tilslutningsafgift der
bestemmes af generalforsamlingen, er gældende det følgende
kalenderår.

(15.2)
Kontingent,
programafgift og tilslutningsafgift fastsættes af bestyrelsen.

Konsekvensændring af
at kontingent, tilslutningsafgift og programafgift ikke besluttes på generalforsamlingen, jf. forslag B
ovenfor.

(Konsekvensrettelse:
Pkt. 15 ændres til pkt.
16, pkt. 16 til pkt. 17
osv.)

G.

Forslag om at bestyrelsen fastsætter kontingent, programafgift og
tilslutningsafgift.

Nødvendigt som følge
af øgede krav fra bl.a.
pengeinstitutterne om
en konkret beskrevet
tegningsregel.

Majoritetskrav for vedtægtsændringer, jf. vedtægternes pkt. 20, jf. pkt. 1.2:
2/3’s flertal:
Mindst 2/3-dele af foreningens medlemmer stemmer for beslutningen. Såfremt beslutningen ikke er vedtaget
med 2/3-dele af foreningens medlemmer, men dog vedtaget med 2/3-dele af de fremmødte medlemmer, indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken beslutningen kan vedtages med 2/3-dele af de fremmødte stemmer. Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt senest 30 dage efter den første generalforsamling, og den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages og højst 14 dages
varsel og i øvrigt på samme måde, som den ordinære generalforsamling, jf. punkt 9.2
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