
Forslag til vedtægtsændringer
til beslutning på ekstraordinær
generalforsamling i
Bredbåndsforeningen GrenaaS.net
 
 
§ 1. stk. 1 
 
Eksisterende: 
Foreningens navn er ”Bredbåndsforeningen GrenaaS.net”.  
 
Ændringsforslag: 
Foreningens navn er ”Grenaas.net”. 
 
(Samt alle steder i vedtægterne hvor der står “GrenaaS.net” eller “Bredbåndsforeningen 
GrenaaS.net” rettes til “Grenaas.net”. 
 

 
§ 4. stk. 2 
 
Eksisterende: 
Formanden vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for to
år. For at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på én gang, er maksimum 3 på valg.
 
Ændringsforslag: 
Formanden vælges på den årlige generalforsamling. Der stilles krav til mindst 2 års aktiv 
deltagelse i bestyrelsen. Såfremt der ikke er en kandidat der opfylder kravet, kan 
generalforsamlingen give dispensation. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for to år. 
For at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på én gang, er maksimum 3 
bestyrelsesmedlemmer på valg.
 

§ 4. stk. 6 
 
Eksisterende: 
Medlemmer af bestyrelsen behøves ikke nødvendigvis at have bopæl i Grenaaområdet.  
 
Ændringsforslag: 
Medlemmer af bestyrelsen behøver ikke at have bopæl i Grenaaområdet, men skal være medlem 
af foreningen. 
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§ 4. stk. 9 e 
 
Eksisterende: 
(Nyt punkt) 
 
Ændringsforslag: 
Af forsøge at finde frivillige kræfter. 
 

  
§ 5. stk. 3 
 
Eksisterende: 
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.  
 
Ændringsforslag: 
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Der er kun 1 stemme pr. 
brugernummer. 1 person kan ikke repræsentere flere brugernumre. 

  
 
§ 5. stk. 6 
 
Eksisterende: 
En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på 3 uger. Indkaldelse skal ske via brev og/eller
PBS og/eller email. E mail kan benyttes til de medlemmer som har registreret sig med en gyldig e-
mailadresse. Indkaldelsen til generalforsamling annonceres desuden med samme varsel på 
foreningens hjemmeside. 
 
Ændringsforslag: 
En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på mindst 3 uger. Indkaldelse skal ske via 
PBS og email. Email benyttes til alle de medlemmer som har registreret sig med en gyldig 
emailadresse. Indkaldelsen samt dagsorden til generalforsamling annonceres desuden med 
samme varsel på foreningens hjemmeside. 
 
  

§ 6 stk. 1 
 
Eksisterende: 
Medlemmer i Bredbåndforeningen GrenaaS.net er de enkeltpersoner, husstande, virksomheder, 
institutioner, foreninger m.m., der er tilsluttet GrenaaS.net, samt dem, der over for bestyrelsen 
har tilkendegivet at de ønsker en tilslutning til GrenaaS.net, eller at fremme foreningens formål.  
 
Ændringsforslag: 
Medlemmer i Grenaas.net er de enkeltpersoner, husstande, virksomheder, institutioner, 
foreninger m.m., der er tilsluttet Grenaas.net, samt dem, der overfor bestyrelsen skriftligt 
har tilkendegivet at de ønsker et medlemskab i Grenaas.net, eller at fremme foreningens 
formål, dog mindst 1 måned før generalforsamlingen. 
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§ 6 stk. 3 
 
Eksisterende: 
Ikke tilsluttede medlemmer af Bredbåndforeningen GrenaaS.net kan udmelde sig med 3 måneders
varsel, dog skal abonnenter og bestyrelse fuldt ud overholde de til en hver tid gældende 
abonnementsvilkår.  
 
Ændringsforslag: 
Bestyrelse, tilsluttede og ikke tilsluttede medlemmer kan udmelde sig af foreningen med 
samme varsel som fremgår af de til enhver tid gældende abonnementsvilkår. 
 
 

§ 9 stk. 1 
 
Eksisterende: 
For at en generalforsamling kan vedtage ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning 
kræves, at ¾ af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med mindst ¾ af 
de afgivne stemmer.  
 
Ændringsforslag: 
For at en generalforsamling kan vedtage ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning
kræves, at ¾ af de registrerede medlemmer er fremmødt, og at forslaget vedtages med 
mindst ¾ af de afgivne stemmer. 
 
  

§ 9 stk. 2 
 
Eksisterende: 
Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret ¾ af foreningens medlemmer, men forslag i 
henhold til § 9 stk. 1 vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, indkaldes der med korrekt varsling 
til en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor forslaget kan vedtages med simpelt 
stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.  
 
Ændringsforslag: 
Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret ¾ af foreningens medlemmer: 

a. Kan en 100% enig generalforsamling vedtage vedtægtsændringer, uden 
ekstraordinær generalforsamling, dog skal den vedtagne ændring i 3 ugers 
høring ved medlemmerne, regnet fra offentliggørelse af høringen på 
foreningen hjemmeside. Ved mindst 1 rettidig indsigelse mod ændringen, 
indkaldes der med korrekt varsling til en ekstraordinær generalforsamling 
inden 4 uger, hvor ændringen kan vedtages med simpelt stemmeflertal, uden 
hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer. 

b. Men forslag i henhold til §9 stk. 1 vedtages med ¾ af de afgivne stemmer, 
indkaldes der med korrekt varsling til en ekstraordinær generalforsamling 
inden 4 uger, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden 
hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer. 

 
  

Side 3



§ 9 stk. 3 
 
Eksisterende: 
I tilfælde af opløsning af foreningen, skal der søges etablering af en ny lokal forvaltning. I tilfælde 
af, at dette ikke lader sig gøre, skal foreningen i påkommende tilfælde tilstilles Institut for Trådløst
Bredbånd til ejendom 
 
Ændringsforslag: 
I tilfælde af ønske om opløsning af foreningen, eller at der ikke kan stilles en ny bestyrelse, 
skal der søges etablering af en ny lokal forvaltning i form af en sammenslutning af tidligere 
formænd for foreningen, der skal afsøge mulighederne for en fortsat drift af foreningens 
aktiviteter, herunder afsøge muligheder for nye initiativer i foreningen og afsøge muligheder
for at fusionere med en anden forening med lignende formål. 
 
 

§ 9 stk. 4 
 
Eksisterende: 
Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part, men skal i påkommende 
tilfælde tilstilles Institut for Trådløst Bredbånd til ejendom. Alternativt kan GrenaaS.net fusionere 
med andre foreninger med lignende formål.  
 
Ændringsforslag: 
Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part, men kan fusionere 
med andre foreninger med lignende formål. 
 
  

§ 9 stk. 5 
 
Eksisterende: 
Såfremt GrenaaS.net tilstilles Institut for Trådløst Bredbånd til ejendom eller indgår i en fusion, 
skal en fortsat ukommerciel drift sikres ved overdragelsen. 
 
Ændringsforslag: 
Såfremt der etableres en ny lokal forvaltning af foreningen, eller foreningen indgår i en 
fusion, skal der sikres en fortsat ukommerciel drift af foreningens aktiviteter. 
 
  

§ 9 stk. 6 
 
Eksisterende: 
(Nyt punkt) 
 
Ændringsforslag:
Ved eventuel opløsning af foreningen skal foreningens eventuelle aktiver søges uddelt, så de bedst
muligt støtter foreningens formål.
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