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NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:
§1
Foreningens navn er 4040.dk.
§2
Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.
§3
Foreningens formål er at drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemsforeningernes husstande at:
a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler
b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission og telefoni
c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg.
Foreningen er ikke begrænset til at udnytte anlægget til nævnte aktiviteter.
Udbud kan kun foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand. Evt. ændring i ejerskabet til hovedanlægget (D2-nettet), kræver
vedtagelse på generalforsamling med mindst 2/3 flertal.
Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.
Foreningen drives efter de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af de offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

MEDLEMSFORENINGERNE:
§4

Medlemsforening er enhver boligforening/-område, der fra 4040.dk har modtaget skriftlig og behørigt underskrevet bekræftelse på at være optaget som medlemsforening, og som har indbetalt den
aftalte tilslutningsafgift. Medlemsforeningerne er repræsenteret ved de enkelte medlemsforeningers bestyrelser i henhold til deres foreningsvedtægter.
Medlemsforeningerne skal skriftligt underrette 4040.dk om den til enhver tid værende formands/administrators navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse.
Forudsætningen for optagelse i 4040.dk er, at den ansøgende forening har eller etablerer, et fordelingsnet (D3) inkl. tilslutningskabel, der kan godkendes af 4040.dk's bestyrelse, og at den anerkender disse vedtægter, samt betaler den vedtagne tilslutningsafgift beregnet efter gældende procedure herfor.
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Medlemsforeningerne er forpligtede til at stille deres fordelingsnet til rådighed for 4040.dk, og for
generalforsamlingsbeslutninger, f.eks. beslutninger vedr. kollektive anlægsopdateringer/udbygninger, så længe medlemskabet varer.
Såfremt det ved generalforsamling besluttes at lånefinansiere en given kollektiv anlægsopdatering,
er medlemsforeningerne forpligtet til at underskrive evt. dokumenter i.f.m. sikkerhedsstillelse f.s.v.a. den enkelte medlemsforenings låneandel, der opgøres som medlemsforeningens pro rata andel
af 4040.dk’s samlede mulige tilslutninger.
De enkelte medlemsforeninger skal altid kunne rekvirere en opdateret medlemsforeningsliste, der
mindst skal omfatte: Medlemsforeningernes navne, medlemsforeningernes antal mulige og aktuelle tilslutninger enkeltvis og samlet, samt medlemsforeningernes forholdsmæssige andel af økonomi og demokratisk indflydelse.
Det er medlemsforeningslistens angivelse af aktuelle tilslutninger, der udtrykker den enkelte medlemsforenings stemmeandel. Uanset antallet af aktuelle tilslutninger kan ingen medlemsforening
dog optages på medlemsforeningslisten med en stemmeandel på mere end maksimalt 45 % af det
samlede antal aktuelle tilslutninger.
En liste med ovenstående indhold udsendes som bilag til indkaldelse til generalforsamling i 4040.dk.
Medlemsforeningerne er forpligtede til at betale de beløb og ydelser, der er vedtaget af generalforsamlingen. Sker det ikke, pålægges det bestyrelsen at inddrive det skyldige beløb via advokat og
inkasso, og signalerne til medlemsforeningens beboere plomberes. Medlemsforeningen skal desuden betale alle de dermed forbundne udgifter.
§5
For medlemskab betaler medlemsforeningernes husstande et årligt kontingent pr. aktuel tilslutning,
til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og anlæggets vedligeholdelse. Kontingentet
fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.
I tillæg til kontingentet opkræves tillige de beløb, som følger af programforsyning og andre ydelser,
som den enkelte husstand til enhver tid modtager fra foreningen.
Enhver husstand kan med min. 8 ugers varsel til et kvartalsskifte, anmode 4040.dk om afbrydelse
af alle signaler mod at betale den til enhver tid gældende takst for plomberingen.
Enhver medlemsforening kan udmeldes af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb mod betaling af et beløb pr. mulige tilslutning, som hvert år fastsættes af generalforsamlingen (2016 kr. 800), til sikring af signalforsyningen til de resterende medlemsforeningers
D3-net. Dette beløb forfalder til betaling, når meddelelse om udmeldelse er modtaget i 4040.dk.
Ved udmeldelse er medlemsforeningen ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue
udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.
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Udmeldelse kan dog kun ske, såfremt medlemsforeningen yderligere indbetaler et beløb, der svarer til den pågældende medlemsforenings andel opgjort som antallet af mulige tilslutninger af foreningens gældsposter, dog således at der korrigeres for evt. særlige dokumenterede afdrag, der i
forhold til foreningens gæld, allerede måtte være godskrevet én eller flere medlemsforeninger. Beløbet forfalder til betaling senest en måned efter afholdelse af den generalforsamling, hvorpå regnskabet godkendes.

GENERALFORSAMLING:
§ 6.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 7.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest 15. marts og indvarsles ved meddelelse
til den enkelte medlemsforening via brev eller e-mail til foreningens formand senest 1 måned før
afholdelsen med angivelse af dagsorden.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for
det kommende år til godkendelse
3) Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4) Budget for kommende 2 år fremlægges. 1. år til godkendelse og 2. år til orientering
5) Godkendelse af administrativ tilslutningsafgift og kontingent.
6) Eventuelle forslag
7) Valg til bestyrelsen
8) Valg af suppleant til bestyrelsen
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal tilstilles formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og udsendes til medlemsforeningerne senest 8 dage før. Forslag
der er indgivet før generalforsamlingens indkaldelse, skal altid vedlægges indkaldelsen.
§8
Ekstraordinær generalforsamling skal inden 8 dage efter modtaget begæring herom, indkaldes af
formanden med mindst fjorten dages varsel, og skal afholdes inden 4 uger efter en til bestyrelsen
skriftligt fremsat begæring af to medlemsforeninger med angivelse af dagsorden. Den angivne
dagsorden må ikke omformuleres eller tilføjes punkter, medmindre det er sanktioneret af de medlemsforeninger, der har begæret indkaldelsen.

Side 4 af 9

§9
Alle beslutninger på en generalforsamling, med undtagelse af beslutninger vedr. vedtægtsændringer, foreningens opløsning eller det i § 3, stk. 2 nævnte forhold, træffes ved almindeligt stemmeflertal efter antal tilslutninger i.h.t. medlemsforeningslistens angivelse af aktuelle tilslutninger pr.
medlemsforening, jf. § 4, stk. 7. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Samtlige bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeningerne samt 4040.dk’s bestyrelse er
berettiget til at deltage i generalforsamlingen.
En person, der i henhold til § 9, stk. 1 er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, kan lade sig
repræsentere i form af skriftlig fuldmagt. Sådan fuldmagt kan dog kun gyldigt meddeles til en person, der i forvejen i kraft af § 9, stk. 1 er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. En fuldmagt
meddelt i henhold til denne bestemmelse er derudover kun gyldig i det omfang, at den efter sit indhold ikke binder fuldmagtshaver i forhold til afgivelse af stemme(r). Fuldmagten skal overgives til
den generalforsamlingsvalgte dirigent umiddelbart efter valget af denne, og dirigenten træffer beslutning om, hvorvidt fuldmagten er gyldig.
Medlemsforeningernes forpligtelser fordeles forholdsmæssigt iht. antal mulige tilslutninger i den
enkelte medlemsforening. Almindeligt kontingent afregnes dog med de enkelte husstande i.h.t. antallet af aktuelle tilslutninger.
Såfremt der indføres flere stik til en bolig eller parcel i en medlemsforening forhøjes antal tilslutninger for den pågældende forening. Tilsvarende reduceres antallet af tilslutninger, såfremt en eller
flere tilslutninger i en medlemsforening plomberes eller afbrydes permanent på anden måde.
Referat fra generalforsamlingen skal foreligge og sendes til medlemsforeningerne senest 4 uger
efter generalforsamlingen.
Alle generalforsamlingsreferater lægges frem med en indsigelsesfrist på 14 dage, inden de underskrives af dirigenten og dermed får officiel status. Det er dog fortsat dirigenten, der afgør referaternes endelige indhold.

LEDELSE - TEGNING - HÆFTELSE
§ 10
Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen, som består af 6 medlemmer samt to suppleanter,
vælges af foreningens generalforsamling. Hver medlemsforening kan indstille en eller flere kandidater til bestyrelsen og suppleantposterne. Kandidater til 4040.dk's bestyrelse skal være beboere i
en af medlemsforeningernes bebyggelser. Bestyrelsesmedlemmer vælges for perioder af 2 år og
kan genvælges for 2 år ad gangen. Såfremt suppleanterne deltager i bestyrelsens møder, har de
taleret, men ikke stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
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Associerede bestyrelsesmedlemmer kan rekrutteres af bestyrelsen i det omfang bestyrelsen finder
anledning hertil. Associerede bestyrelsesmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for
foreningens virksomhed. Den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for at relevante myndigheder er underrettet om, hvem der til enhver tid er formand for foreningen.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst hver 3. måned, eller så ofte formanden, eller min. to bestyrelsesmedlemmer med en angivet dagsorden, forlanger det. Bestyrelsesmøder skal indkaldes med
dagsorden med mindst 14 dages varsel, ved e-mail eller brev. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når
mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, inkl. formand eller næstformand, er til stede. Eventuelle afstemninger på bestyrelsesmøder foregår ved alm. flertal. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Ved
evt. stemmelighed er formandens eller, i formandens fravær, næstformandens stemme udslagsgivende.
Dersom formanden eller næstformanden måtte udtræde af bestyrelsen, skal hans afløser vælges
indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.
§ 11
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Skulle der opstå problemer af uopsættelig karakter, der kræver økonomisk indgriben ud over de til rådighed værende midler, er bestyrelsen bemyndiget til, under ansvar
for den førstkommende generalforsamling, at optage lån til dækning af disse. Sådanne lån må dog
aldrig størrelsesmæssigt i alt overstige, hvad der svarer til to hundrede kroner pr. tilsluttet husstand
i en budgetperiode.
Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden eller næstformanden i forbindelse med to bestyrelsesmedlemmer.
§ 12
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Erstatningskrav mod 4040.dk fra medlemsforeninger som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemsforeningernes aktiver eller fra den programvirksomhed, der formidles via foreningens kabelanlæg.
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REGNSKAB OG ØKONOMI:
§ 13
Kassereren modtager 4040.dk’s indtægter og betaler alle foreningens udgifter. Kassereren fører et
af bestyrelsen autoriseret regnskab. Bestyrelsen kan dog vælge at lade en ekstern part udarbejde
foreningens regnskab. Statusrapport med tilhørende udgiftsbilag skal fremlægges og godkendes
på bestyrelsesmøderne.
Kassebeholdningen skal henstå på foreningens bankkonto, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formandens eller næstformandens medunderskrift. Bestyrelsen kan tildele kassereren og navngivne bestyrelsesmedlemmer/associerede
bestyrelsesmedlemmer begrænset prokura. Den kontante kassebeholdning bør ikke overstige kr.
1.000,00.
Foreningens midler bør anbringes til den til enhver tid højeste bankrente gældende for konti med
kortest mulig opsigelsesvarsel
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning ved den af generalforsamlingen
valgte revisor, og eventuelle bemærkninger fra revisoren sendes til bestyrelsen.
Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
Regnskabet skal ligge fuldt færdigt og revideret senest 1. marts og skal derefter, sammen med
revisionsrapport og budget, sendes til bestyrelsen og medlemsforeningerne.

TEKNISK INSTALLATION
§ 14
4040.dk administrerer, forsikrer og servicerer hele det tekniske anlæg og medlemsforeningernes
fordelingsnet med undtagelse af stikledningerne til de enkelte husstande.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at hovedanlæg og fordelingsnet vedligeholdes på forsvarlig måde i
henhold til myndighedernes krav, og at der foretages regelmæssigt tilsyn og kontrol af nettet.
Dersom der opstår skade på nettet, skal oplysning om sådan rettes til bestyrelsen. Derefter vil bestyrelsen sørge for at skaden udbedres.
Den tilsynsførende og reparatør har til enhver tid mod behørig legitimation adgang til nettet. Denne
adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.
Det skal præciseres, at skader, der opstår på stikledning og stik, det vil sige efter stander i vej eller
fordeler på loft, udbedres for medlemsforeningernes egen regning. Skader på hovedanlæg, hvilket
vil sige standere, underforstærkere og kabel i offentlig vej samt på medlemmernes arealer til forde-
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lingsstander, vil blive betalt af 4040.dk, der i hvert enkelt tilfælde vil forsøge at viderefakturere
beløbet til skadevolder.
Skader som opstår i en medlemsforenings fordelingsnet, og som dækkes via 4040.dk's forsikring
eller servicekontrakt, udbedres uden videre af 4040.dk. Dækkes skaden ikke af forsikring/servicekontrakt, eller er der tale om en opdatering af medlemsforeningens fordelingsnet, dækker 4040.dk
ligeledes udgifterne, som dog herefter afskrives over en periode på op til 10 år i 4040.dk’s regnskab. Såfremt den pågældende medlemsforening anmoder om udmeldelse af 4040.dk indenfor
denne 10-årige afskrivningsperiode, påhviler det medlemsforeningen at kompensere 4040.dk for
det endnu ikke afskrevne beløb kontant ved udmeldelsen.
Det er ikke tilladt at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer
dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen til
den pågældende boligenhed.
Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende
vedligeholdes.
Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser til nye bebyggelser/medlemsforeninger, såfremt
udvidelsen på sigt er rentabel. Bestyrelsen redegør på generalforsamlingen for de muligheder for
udvidelser, der forventes at foreligge i den nære fremtid, samt for de økonomiske konsekvenser af
sådanne udvidelser.

VEDTÆGTSÆNDRINGER - FORENINGSOPHØR:
§ 15
4040.dk’s virksomhed ophører, hvis det besluttes, at 4040.dk skal opløses eller indgå i en anden
forening. Såfremt foreningen opløses, fordeles eventuelt overskud af foreningens formue efter at
alle foreningens forpligtelser er dækket, til medlemsforeningerne i henhold til § 9, stk. 1.
Ændring af nærværende vedtægter, samt foreningens opløsning, kræver, at 2/3 af medlemsforeningerne iht. § 9 stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemsforeninger ikke repræsenteret,
skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 21 (enogtyve) hverdage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

FORTOLKNING:
§ 16
Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. Et
eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles 4040.dk’s medlemsforeninger.
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Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 21. marts 2002
§ 5,9,11 ændret ved generalforsamlingsbeslutning 10. marts 2003
§ 3,10 ændret ved generalforsamlingsbeslutning 15. marts 2004
§ 3, 4, 7, 9, 13 og 14 ændret ved generalforsamlingsbeslutning 26. aug. 2004
§ 4, 5, 9, 13 og 14 ændret ved generalforsamlingsbeslutning 15. marts 2006

§ 9 og 10 ændret ved generalforsamlingsbeslutning 14. marts 2007
§ 2, 4, 5, 7, 8, 9 og 10 ændret ved generalforsamlingsbeslutning 11. marts 2008
§ 4 ændret ved generalforsamlingsbeslutning 18. maj 2011
§ 7, 10, 11, 13 og 15 ændret ved generalforsamlingsbeslutning 12. marts 2013 – til
umiddelbar ikrafttræden.
§ 7 ændret ved generalforsamlingsbeslutning 11. marts 2014
Totalt opdaterede vedtægter på EXGF 15.6.2016

Side 9 af 9

