
Vedtægter. 
 

§1 Navn og hjemsted: 

a) Foreningens navn er Ådalens Net og forkortes ma-net. 

 

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 

 

 

§2 Formål: 

 

Mørke - Ådalens Net er en almennyttig, og ikke kommerciel forening oprettet 

med følgende formål: 

 

At tilbyde internet til husstande, i foreningens virkeområde, hvor dette er teknisk 

muligt. 

 

  At tilbyde etablering af trådløst internetadgang på rimelige vilkår. 

 

At formidle udvikling af en webportal for alle borgere i foreningens virkeområde. 

 

At formidle dannelse af åbne IT-selvhjælpsmiljøer - evt. med eget værksted - i 

foreningens virkeområde. 

 

At yde økonomisk støtte til lokale almennyttige foreninger i ma-nets virkeområde. 

 

§3 Organisation 

 

a) Foreningen skal søge at koordinere alle lokale bredbåndsinitiativer indbyrdes i dens 

virkeområde og kan samarbejde med andre bredbåndsinitiativer.  

 

§4 Bestyrelsen 

 

a) Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og 

varetager den daglige ledelse af foreningens aktiviteter. 

 

 Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer. 

 

b) Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen.  

 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Mindst et medlem er på valg i ulige år, og 

mindst to medlemmer er på valg i lige år.  

Det skal. tilstræbes, at formand og næstformand ikke er på valg samme år. 

 



 

c) Udtræder et eller flere medlemmer af bestyrelsen i utide mellem to generalforsamlinger, 

supplerer bestyrelsen sig i de tilfælde, hvor den siddende bestyrelse på grund af 

udtrædelsen, bliver på mindre end 3 medlemmer, med et medlem af foreningen, indtil 

der kan ske valg af ny bestyrelsesmedlemmer på førstkommende generalforsamling. 

Såfremt bestyrelsen har benyttet den anførte fremgangsmåde med selvsupplering i løbet 

af en igangværende valgperiode, udsendes der meddelelse herom til foreningens 

medlemmer ligesom oplysninger om bestyrelsens sammensætning opdateres på 

foreningens hjemmeside.  

 

d) Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.  

 

e) Bestyrelsens opgaver er følgende: 

 

1. At koordinere og fremme bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde. 

2. At formidle informationsudveksling i Mørke - Ådalens Net og evt. med andre lokale 

foreninger. 

3. Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver. 

4. Bestyrelsen deltager aktivt sammen med arbejdsgrupperne i at udvikle foreningens 

visioner og forme foreningens fremtid. 

  

  

h)  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

i)   Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertal, men skal søge at tilgodese 

alle synspunkter. 

k) I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende. I 

tilfælde af formandens forfald er det næstformanden, der leder bestyrelsens møder og i 

tilfælde af formandens forfald er næstformandens stemme, ved stemmelighed, 

udslagsgivende. 

l) Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden, og bestyrelsen drager 

omsorg for, at der udarbejdes et beslutningsreferat, der offentliggøres på foreningens 

hjemmeside inden 14 dage efter hvert bestyrelsesmøde. 

 

§5 Generalforsamling 

 

a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

 

b) Den årlige generalforsamling skal holdes, inden for foreningens virkeområde, inden 

udgangen af februar måned hvert år.  

 

c) På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.  

 

d) Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal minimum omfatte følgende: 

 



● Valg af dirigent. 

● Valg af referent. 

● Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

● Bestyrelsens fremlæggelse af årsregnskab. 

● Fastsættelse af kontingent 

● Valg til bestyrelse, der vælges for en periode på 2 år. I ulige år vælges minimum 

et medlem. I lige år væges minimum to medlemmer. 

● Valg af suppleant til bestyrelsen. 

● Valg af revisor. 

● Bestyrelsens fremlæggelse af budget.  

● Drøftelse af rådighedsbeløb til investering i ny teknik og drøftelse af gaver til 

foreninger i foreningens virkeområde med almennyttige formål. 

● Bestyrelsens fremlægning af tanker og visioner for det kommende år. 

● Eventuelt. 

 

e) Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske med et varsel på mindst 3 uger. Indkaldelse 

til foreningens medlemmer skal ske ved udsendelse af mail til samtlige medlemmer, der 

har ladet sig registrere med en gyldig mailadresse. 

 

Indkaldelsen skal desuden annonceres med mindst samme varsel på foreningens 

hjemmeside.  

 

f) Forslag fra bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen skal udsendes senest 

sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, med mindre ydre årsager forhindrer 

dette. 

 

g) Forslag fra foreningens medlemmer til en generalforsamling skal tilsendes bestyrelsen 

senest to uger før generalforsamlingen afholdes og skal for at kunne behandles på 

generalforsamlingen offentliggøres, senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, 

på foreningens hjemmeside. 

 

h) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 25% eller mindst 50 af de 

registrerede medlemmer begærer dette, med angivelse af hvad der ønskes behandlet 

på generalforsamlingen.  

 

i) Et flertal i bestyrelsen kan endvidere indkalde til en ekstraordinær generalforsamling hvis 

flertallet i bestyrelsen efter stemmevægt, finder dette hensigtsmæssigt. Ekstraordinære 

generalforsamlinger indkaldes med de samme varsler som gælder for en ordinær 

generalforsamling. 

 

j) Hvert fremmødt medlem af foreningen kan medbringe én personlig fuldmagt fra et andet 

medlem. Fuldmagt til at stemme for et andet medlem på generalforsamlingen skal være 

skriftlig.  

 



k) Alle beslutninger på generalforsamlingen, inkl. valg til bestyrelsen vedtages ved simpelt 

stemmeflertal. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemninger ske ved hemmelig 

afstemning. 

 

l) Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægter eller om foreningens opløsning 

kræves dog, at 50 % af de registrerede medlemmer er mødt på generalforsamlingen, og 

at forslaget vedtages med mindst 75% af de afgivne stemmer. 

 

Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 50 % af foreningens medlemmer, 

men forslaget vedtages med 75% af afgivne stemmer, indkaldes der til en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor forslaget om vedtægtsændring, uden krav til antallet af 

fremmødte medlemmer, kan vedtages med tre fjerdedeles stemmeflertal (75% ) blandt 

de fremmødte på den ekstraordinære generalforsamling. 

 

Indkaldelse til denne ekstraordinære generalforsamling skal ske inden tre uger efter 

første generalforsamlings afholdelse med det i § 5 litra e) anførte varsel  

 

§6 Medlemmer: 

 

a) Medlemskab søges indtil videre holdt gratis, men på den årlige generalforsamling - eller 

på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling, hvor punktet er sat på dagsordenen. - 

kan der vedtages fremtidig kontingentbetaling. 

 

b) Medlemmer af foreningen med stemmeret -  med en stemme pr. husstand - er de 

husstande, der er tilkoblet Mørke – Ådalens Net  

 

c) Foreningen hæfter over for tredjemand alene med foreningens formue og medlemmerne 

hæfter ikke personligt for hverken foreningens gælds- eller garantiforpligtelser. 

Medlemmerne er ikke personligt forpligtede af foreningens aftaler med 

samarbejdspartnere og udbydere. 

 

d) Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder sine forpligtelser 

over for foreningen eller på anden vis handler til skade for foreningen eller handler i 

modstrid med foreningens interesser.  

 

e) Beslutningen om eksklusion kan, af et ekskluderet medlem forlanges forelagt for 

generalforsamlingen. 

 

f) Medlemmer som ikke betaler forfalden kontingent, eller forfalden abonnementsbetaling 

efter modtagelse af 2 på hinanden fremsendte påmindelser om at bringe misligholdelse 

med betaling til ophør – med 10 dages varsel i både første og anden rykker, slettes uden 

yderligere varsel som medlem af foreningen og der slukkes for medlemmets signal. 

g) Medlemmer kan udmelde sig af foreningen med én måneds varsel til udgangen af et 

kvartal.  



 

Stemmeret bortfalder ved ikrafttrædelsestidspunktet for abonnementsopsigelse 

subsidiært ved tilkoblingsophør.  

 

§7 Økonomi 

a) Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.  

 

b) Bestyrelsen kan træffe sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af tekniske 

installationer og kan antage teknisk og regnskabsmæssig bistand for foreningens 

regning. 

 

c) Foreningen tegnes af et flertal i bestyrelsen eller af minimum to medlemmer af 

bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden. 

 

d) Bestyrelsen kan give formanden og kassereren fuldmagt til hver for sig at disponere over 

foreningens bankkonto til foretagelse af betalinger, der vedrører foreningens løbende 

daglige drift.  

 

e) Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige 

myndigheder og lignende - såvel lokalt som regionalt. 

 

Hvis foreningen nedlægges, skal eventuelle overskydende midler, efter at kreditorerne 

er betalt, fordeles blandt almennyttige foreninger baseret på frivillig arbejdskraft i Mørke - 

Ådalens Nets virkeområde. 

 

Bestyrelsen fastsætter fordelingsprincipperne i forbindelse med foreningens afvikling og 

træffer beslutning om, hvilke foreninger, der skal tildeles midler. 

 

Mørke, den  

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling den   …………….. og ekstraordinær generalforsamling 

den…………… 

 

Referent. 

 

Bestyrelse 

 

  

 

 

  


