
Tilrettede punkter til vedtægterne for INAF  

 

§ 8. Udmeldelse 

Et medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. 

Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse. 

Stk. 3. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til, at få udbetalt nogen andel af foreningens formue eller, at 

få forudbetalt kontingent tilbagebetalt. 

Stk. 4. Ansvar for de i § 7, stk. 3 anførte pligter og § 7, stk. 9 anførte handlinger bortfalder ikke ved udmeldelse. 

Ændring af 29.03.21: intet medlem hæfter for en eventuel gæld i INAF 

 

§ 11. Udbygning og udvidelse af anlægget 

Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen beslutte udbygning af anlægget med nye tekniske muligheder 

eller udvidelse af anlægget til nye geografiske områder. 

Stk. 2. Forslag efter stk. 1 skal indeholde en beskrivelse af såvel tekniske forhold og muligheder som finansieringen 

heraf. Forslag skal optages som særskilt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen. 

Stk. 3. Medlemmerne er pligtige til årligt, at indbetale et af generalforsamlingen fastsat bidrag, eventuelt fastsat for 

et begrænset antal år, til dækning af fremtidige anlægsinvesteringer (opgradering, udbygning og fornyelse af 

antenneanlægget) efter stk. 1. Generalforsamlingen kan på den ordinære generalforsamling ændre størrelsen af 

bidrag. Ændring af 29.03.21: Intet medlem tilpligtes at betale bidrag/indskud til INAF efter medlemmets udmeldelse 

eller eksklusion fra foreningen. 

 

§ 13. Valg af udbyder af internet 

Foreningen kan selv forestå udbud af internetydelser, eller sikre, at en ekstern udbyder af internet ydelser kan levere 

stabile forbindelser og tilslutning til ydelser, der anses som moderne og fremtidssikrede. 

Stk. 2. Valg af udbyder af internet kan ske ved urafstemning, generalforsamlingsbeslutning eller foretages af 

bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger skal forelægges til orientering for førstkommende ordinære 

generalforsamling. Ændring af 29.03.21: Valg af ny internetudbyder skal godkendes af generalforsamlingen. 

 

§ 22. Tegning 

Formanden tegner i almindelighed foreningen udadtil, i forhold til medlemmer og leverandører. 

Stk. 2. Kassereren kan attestere betalinger, der er fastsat i budgettet eller godkendt af bestyrelsen. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan tildele andre bestyrelsesmedlemmer ret til at tegne foreningen på særlige områder. 

Stk. 4. Bestyrelsen kan meddele prokura til andre personer i forbindelse med indgåelse af administrationsaftaler. 

Stk. 5. Foreningen tegnes i øvrigt af formanden eller i hans fravær næstformanden sammen med yderligere et 

bestyrelsesmedlem. 

Stk. 6. Den/de tegningsberettigede kan kun forpligte foreningen udadtil, såfremt generalforsamlingen forinden har 

godkendt den økonomiske ramme for dispositionen i budgettet eller på en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Godkendt den 5 på ordinære generalforsamlingen og 25. oktober 2021 på den ekstraordinære generalforsamling. 


