Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i
Foreningen Bryggenet
Islands Brygge, 15. januar 2004
Hermed indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold til § 6 i
foreningens vedtægter. Anledningen til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er at repræsentantskabet
skal beslutte den kommende sammensætning af Bryggenets radio/TV-pakker på baggrund af den netop
overståede radio- og tv-afstemning.
Bestyrelsen vil desuden benytte lejligheden til at fremsætte tre ændringsforslag til vedtægterne. Det drejer
sig dels om to formalia-punkter, hvor vedtægterne søges tilrettet så de stemmer overens med virkeligheden,
og dels om et forslag om at muliggøre udvidelser af foreningen udenfor den eksisterende geografiske
afgrænsning. Endelig vil bestyrelsen fremsætte et forslag om anvendelse af moms tilbagebetaling.
Mødet afholdes
Tirsdag d. 24. februar 2004 kl. 19.00
i Kulturhuset på Islands Brygge (lille sal)
Stemmeafgivelse på mødet forudsætter at Foreningen Bryggenet senest dagen før mødet har modtaget en
officiel meddelelse fra det enkelte medlem (boligforening) om hvem der repræsenterer medlemmet
(boligforeningen). Boligforeningerne A/B Islands Brygge 3-5, E/F Islandsborg, E/F Islandshus og E/F
Langebro har per dags dato ikke officielt meddelt hvem der repræsenterer dem.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget og forslag til størrelse af kontingent for
indeværende regnskabsår.
4. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne.
a. Forslag om anvendelse af moms tilbagebetaling, f.eks. nedbringelse af gæld eller køb af
obligationer.
b. Forslag til vedtægtsændring: Rettelse af fejl i specifikationen af krævede punkter til
dagsorden for ekstraordinære repræsentantskabsmøder.
c. Forslag til vedtægtsændring: Ændring af formulering om grundabonnement som
konsekvens af de på forrige repræsentantskabsmøde vedtagne tilslutningsbetingelser for
nye medlemmer.
d. Forslag til vedtægtsændring: Ændring (ophævelse) af den geografiske afgræsning af
Bryggenet.
e. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af resultat af afstemning om udvalget af tv- og radio-kanaler og godkendelse af
fremtidig pakke-sammensætning.
6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
7. Eventuelt.
Da vedtægternes § 16 kræver fremmøde af mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter for at
vedtægtsændringerne kan vedtages skal bestyrelsen kraftigt opfordre til at man enten deltager eller giver
fuldmagt til en anden repræsentant fra samme boligforening i henhold til § 7, stk.2.
Med venlig hilsen

Per Marker Mortensen
For bestyrelsen for Foreningen Bryggenet
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Bilag til pkt. 3
Punktet er obligatorisk i henhold til vedtægterne, men der foreligger ikke noget regnskab eller budget da
disse først vedtages på det ordinære repræsentantskabsmøde i maj.

Bilag til pkt. 4a
Bestyrelsen ønsker at fremlægge et forslag om anvendelse af moms tilbagebetaling, f.eks. ved nedbringelse
af gæld eller ved køb af obligationer. Dette forslag er endnu ikke færdigudarbejdet, men vil blive udsendt
til repræsentanterne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

Bilag til pkt. 4b
Forslag til vedtægtsændring
Sidste punktum i § 6, stk. 3 affattes således "Dagsorden skal som minimum indeholde pkt. 1, 2, 6 og 10 iht. § 5, stk.
5."
Motivation:
Ændringen betyder at det ikke er pkt. 5 (vedtagelse af budget og kontingent) i standard-dagsordenen der
kræves behandlet på ekstraordinære generalforsamlinger men derimod pkt. 6 (behandling af indkomne
forslag). Den nuværende formulering er en fejl, det har aldrig været hensigten at pålægge enhver
ekstraordinær generalforsamling at behandle foreningens økonomi.

Bilag til pkt. 4c
Forslag til vedtægtsændring
1) Ordene "et eventuelt" indsættes før ordet "grundabonnement" i § 4, stk. 1, § 4, stk. 8.
Paragraffen affattes herefter således:
§ 4 Udmeldelse og eksklusion
stk. 1. Et medlem af foreningen kan, indtil ikrafttrædelsestidspunktet for den mellem foreningen og medlemmet indgåede
tilslutningsaftale, jf. § 3, stk. 3, opsige sit medlemskab med 14 dages varsel. Efter ikrafttrædelsestidspunktet for
tilslutningsaftalen kan medlemmet opsige sit medlemskab med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, idet
medlemmet dog desuagtet skal betale et eventuelt grundabonnement, jf. § 12, stk. 1, indtil 1. januar 2006 eller indtil den
dato, som er fastsat tilslutningsaftalen.
stk. 2. Hvis en boligudlejningsejendom, hvis ejer er medlem af foreningen overdrages, indtræder den nye ejer eller boligforening
i medlemskabet af foreningen, idet overdrageren og det indtrædende medlem dog overfor foreningen - og medmindre andet
aftales - hæfter solidarisk for opfyldelsen af de ved medlemskabet og tilslutningsaftalen medfølgende pligter og hæftelser.
stk. 3. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt den pågældende har gjort sig skyldig i grov eller gentagen
overtrædelse af foreningens vedtægter herunder grov eller gentagen overtrædelse af foreningens netetikette eller væsentlig
misligholdelse af aftaler med foreningen så som den gældende tilslutningsaftale. Et medlem kan endvidere ekskluderes, såfremt
pågældende har gjort sig skyldig i overtrædelse af vedtægterne herunder af foreningens netetikette eller misligholdelse af aftaler
med foreningen så som den gældende tilslutningsaftale, jf. § 3, stk. 3, forudsat at vedkommende ikke inden 14 dage fra
bestyrelsens skriftlige påkrav herom har bragt overtrædelsen og/eller misligholdelsen til ophør.
stk. 4. Et medlems restance med mindst 2 måneders kontingent eller anden pengeydelse i henhold til aftale med foreningen,
herunder tilslutningsaftalen, skal anses som en grov overtrædelse og væsentlig misligholdelse og kan således danne grundlag for
eksklusion af foreningen, såfremt restancen ikke er berigtiget senest 7 dage fra bestyrelsens skriftlige påkrav herom.
stk. 5. Hvor der foreligger eksklusionsgrundlag, er bestyrelsen berettiget til at foranstalte, at medlemmets tilslutning til Nettet
afbrydes.
stk. 6. Advarsel om, såvel som beslutning om, eksklusion af foreningen og/eller afbrydelse af tilslutning til Nettet, skal
begrundes skriftligt overfor medlemmet.
stk. 7. Et således ekskluderet medlem kan, uden opsættende virkning, kræve eksklusionen optaget på dagsordenen på
førstkommende repræsentantskabs-møde, hvor en repræsentant for medlemmet har taleret under sagens behandling
stk. 8. Et ekskluderet medlem hæfter fortsat for betaling af et eventuelt grundabonnement indtil 1. januar 2006 eller den
dato som er fastsat i den mellem foreningen og medlemmet indgåede tilslutningsaftale, jf. § 3, stk. 3.
stk. 9. Ved udtrædelse af foreningen refunderes indbetalte beløb ikke, ligesom medlemmet ikke er berettiget til andel af
foreningens formue.
stk. 10. Ved udtrædelse og eksklusion forfalder alle skyldige beløb straks til betaling til foreningen.
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2) Ordene "eventuelt et" indsættes før ordet "grundabonnement" i § 12, stk. 1.
Paragraffen affattes herefter således:
§ 12 Kontingent
stk. 1. For medlemskab betales et tilslutningsgebyr og et kontingent bestående af medlemskontingent og eventuelt et
grundabonnement. Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Fastsættelsen af kontingentet har tilbagevirkende kraft til 1. januar i det indeværende regnskabsår.
stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indbetaling og opkrævning af kontingenter, som medlemmerne er forpligtet
til at overholde.
Motivation:
Forslagene stilles som konsekvens at den ændrede betalingsstruktur for nye medlemmer som blev vedtaget
af repræsentantskabet d. 28. maj 2003.
Som følge af at nye medlemmer fremover skal betale hele tilslutnings-udgiften ved deres tilslutning vil de
som udgangspunkt ikke skulle betale et grundabonnement. Foreningens vedtægter bør derfor afspejle det
faktum at nogle af foreningens medlemmer betaler et grundabonnement og at andre ikke gør.

Bilag til pkt. 4d
Forslag til vedtægtsændring
§ 3, stk. 1 affattes således:
"stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages boligforeninger (ejer og andel), grundejerforeninger, antenneforeninger samt
ejere af boligudlejningsejendomme."
Motivation:
Bryggenet har fået en del henvendelser fra boligforeninger udenfor den nuværende geografiske
afgrænsning. Mest aktuelt har et par foreninger i Sundby ytret ønske om at få adgang til Bryggenets tvsignal og en af de teknisk mulige modeller er at de optages som medlemmer af Foreningen Bryggenet.
Bestyrelsen foreslår derfor at den geografiske afgræsning fjernes fra vedtægterne ved at slette teksten "i
området Islands Brygge i København. Ved området Islands Brygge forstås i disse vedtægter området afgrænset af havnen og
Artillerivej samt Amager Boulevard og Thorvald Borgs gade, jf. bilag 1." fra § 3 stk. 1.

Bilag til pkt. 4e
I henhold til vedtægternes §5 stk. 6 skal forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet
indsendes til bestyrelsen senest 5 uger før mødets afholdelse. Det vil sige at forslag som modtages af
bestyrelsen senest d. 20. januar 2004 kan behandles på dette møde. Bestyrelsen gør opmærksom på, at der
selvfølgelig også kan indsendes forslag til det ordinære repræsentantskabsmøde i maj.

Bilag til pkt. 5
TV-udvalget, Teknisk Udvalg og bestyrelsen vil fremlægge resultatet af afstemning om udvalget af tv- og
radio-kanaler og fremlægge et forslag til fremtidig pakke-sammensætning. Dette forslag er endnu ikke
færdigudarbejdet, men vil blive udsendt til repræsentanterne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

Bilag til pkt. 6
Begge suppleanter til Foreningens bestyrelse har måttet trække sig og der er derfor pt. ingen suppleanter,
hvorfor der ønskes valgt 2 nye suppleanter. Bestyrelsen opfordrer alle til at vise interesse og gerne kontakte
bestyrelsen for mere information.

