Lejre, 14. februar 2021

Forslag til ændringer af vedtægterne for Lejre Kabelnet ved generalforsamlingen den 1. marts 2021.
§ 8 – vedr. udmeldelse af foreningen
Bestyrelsen foreslår en justering af paragraffen vedr. udmeldelse af foreningen, da de oprindelige
betingelser ikke er ændret siden det er blevet muligt at være medlem af Lejre Kabelnet og udelukkende
have adgang til bredbåndsforbindelse – et såkaldt ”Bredbånd only medlemskab”.
Formålet med ændringen er dels at fastholde foreningens udgifter i forbindelse med en udmeldelse på så
lavt et niveau som muligt, og dels sikre større fleksibilitet for vore medlemmer, der ikke skal vente op mod
et helt år før udmeldelsen effektueres.
Foreningen afregner til CopyDan én gang om året (ved starten af året) baseret på antal medlemmer ved
årsskiftet, og YouSee Grundpakken kan typisk opsiges en måneds varsel til et månedsskifte.
Bestyrelsens forslag vil kræve flg. ændringer af vedtægterne:
§8
Nuværende formulering:
1.
2.

3.

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med 6 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs
udløb.
Udmeldelse kan dog kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til det pågældende
medlems andel af foreningens nettogæld opgjort efter det regnskab, der udfærdiges på tidspunktet
for udmeldelsen. Beløbet forfalder til betaling en måned efter afholdelse af den generalforsamling,
hvor regnskabet godkendes.
Ved udmeldelse har medlemmet ikke krav på nogen andel af foreningens formue.
§8

Ny formulering:
1.
2.

3.
4.

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med én måneds skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.
Udmeldelse kan dog kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til det pågældende
medlems andel af foreningens nettogæld opgjort efter det regnskab, der udfærdiges på tidspunktet
for udmeldelsen. Beløbet forfalder til betaling en måned efter afholdelse af den generalforsamling,
hvor regnskabet godkendes.
Ved udmeldelse har medlemmet ikke krav på nogen andel af foreningens formue.
Ved udmeldelse afbrydes et eventuelt TV- signal hurtigst muligt efter aftale. Der tilbagebetales den del
af det forudbetalte kontingent til medlemmet, som foreningen ikke er blevet opkrævet af CopyDan
og/eller YouSee. Beløbet opgøres af foreningens kasserer på udmeldingstidspunktet.

