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Vedtægter
Internetforeningen Sundbynet Ver. 5.0 Sidst Revideret 14-03-2017
Navn & Hjemsted
§ 1.
1.1
Foreningens navn er ”Sundbynet”. Dens hjemsted er Sundby postdistrikt 2300, og blev oprindeligt dannet af
følgende ejendomme: Amagerbrogade 163-167, Højdevej 2-10, Lombardigade 1-7, Keplersgade 20-22 i
foråret 2000.
Formål
§ 2.
2.1
Foreningens formål er i samråd med de tilsluttede foreninger/beboere at stå for at drive og administrere
foreningens netværk, samt sikre de bedst mulige betingelser for medlemmerne, uden at være bundet til en
fast udbyder. Foreningen skal drives ud fra den betragtning, at jo flere man er, jo stærkere og mere neutral
kan man stå i en forhandlingssituation med udbydere omkring pris, kvalitet & know how.
Medlemmer
§ 3.
3.1
Som medlem kan optages enhver lejer, ejer, eller andelshaver, som ønsker at være tilkoblet Sundbynet,
under forudsætning af der foreligger/oprettes en tilslutningsaftale mellem Sundbynet og den pågældende
boligforening. En sådan tilslutningsaftale bliver aftalt og underskrevet mellem den pågældende bestyrelse for
boligforeningen og Sundbynet.
3.2
For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningen. Kreditorer kan ikke rejse krav mod det enkelte
medlem.
Stemmeret
§ 4.
4.1
Hver tilsluttede boligforening hvor Sundbynet kan tilbyde en eller flere tjenester, har eén stemme på
generalforsamlingen, uanset boligforeningens størrelse.
Installationen
§5
5.1
Den opsatte dåse i lejligheden må ikke fjernes eller flyttes uden Sundbynet´s samtykke, grundet
driftsmæssige hensyn. Dåsen er Sundbynet´s ejendom og skal forblive i lejligheden, også ved et eventuelt
salg af lejligheden. (gælder dog ikke for foreninger, hvor foreningen selv har betalt for netværket).
5.2
Enhver form for renovering af ejendommen som kan have indflydelse på driftsikkerheden skal senest 1
måned i forvejen meldes til Sundbynets bestyrelse. Så denne kan tage de nødvendige forholdsregler. I
modsatte fald fraskriver Sundbynet sig en hver form for udgift der efterfølgende måtte komme til
genetablering af driften.
5.3
Det opsatte stik i lejligheden må under ingen omstændigheder anvendes til andet end det af foreningen
vedtagne.
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Drift
§6
6.1
Foreningen varetager drift og vedligeholdelse af foreningens udstyr.
6.2
Foreningen kan ikke drages til ansvar for medlemmernes, disses brugere eller tredjemands tab m.v. som kan
henføres til etablering eller benyttelse af netværket.
6.3
Foreningen er til enhver tid forpligtet til at afhjælpe driftsforstyrrelser der måtte opstå på en eller flere af de
udbudte services.
Pligt
§7
7.1
Medlemmet forpligter sig til en hver tid at følge Sundbynet.dk’s anvisninger angående driften af netværket,
heri forstås at foretage de nødvendige tiltag til at fjerne forstyrrelser der måtte indvirke på netværket og de
andre medlemmer.
Virus
§8

8.1
Man må ikke bevidst udsprede virus på nettet. Medlemmet ER FORPLIGTIGET TIL AT have antivirus
installeret på deres computer samt løbende at opdatere dette. Bestyrelsen kan være behjælpelig med at
anbefale antivirus software.
8.2
Hvis man bliver gjort bekendt med at man har virus, og ikke tager de nødvendige skridt til at afhjælpe dette,
kan man blive frakoblet netværket, bestyrelsen vurderer på baggrund af sagens karakter, om det skal være
permanent eller midlertidigt.
Forbud
§9
9.1
Hvis medlemmet tilslutter andre (det være sig nabo, overbo eller lignende) til netværket uden Sundbynet’s
samtykke medfører det at medlemmet bliver ekskluderet fra foreningen. Dette gælder også ved trådløse
tilslutninger. Alle trådløse netværk skal være sikret med kode. Hvis man ikke er det, så bliver man frakoblet
netværket indtil den trådløse tilslutning er sikret.
Brug af nettet
§ 10
10.1
Hvis medlemmet ikke retter sig efter påtaler fra bestyrelsen, kan det pågældende medlem blive ekskluderet
fra foreningen, bestyrelsen vurderer på baggrund af sagens karakter, om det skal være permanent eller
midlertidigt.
Internetbetingelser
§ 11
11.1
De for Sundbynet´s internetudbyder gældende betingelser skal overholdes af alle. Betingelserne kan
indhentes ved kontakt til bestyrelsen.
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Fraflytning / Opsigelse
§ 12
12.1
Ved fraflytning skal bestyrelsen i Sundbynet meddeles dette, med 1 måneds varsel til den 1. i måneden,
dette skal ske skriftligt til bestyrelsen.
12.2
Opsigelse kan ske med en måneds varsel til den 1. i en måned, og skal ske skriftligt til bestyrelsen.
Etiske Regler
§ 13
13.1
Bestyrelsen fastsætter de etiske regler (hackning, kopiering, erhvervsbrug o.s.v.) og er til en hver tid
underlagt generalforsamlingens beslutninger i Sundbynet.dk.
13.2
Forslag er altid velkommen og kan sendes til admin@sundbynet.dk
13.3
Overtrædelse af ovenstående vil medføre omgående frakobling af netværket, uden mulighed for
genetablering. Hvis man som bruger udøver it-kriminalitet (hackning, børne-porno, port-scanning m.m.) og
Sundbynet bliver kontaktet af vores internetudbyder eller politiets afdeling for IT-Kriminalitet vil vi udlevere de
nødvendige oplysninger om den enkelte bruger, for at beskytte sundbynet og alle de andre brugere.
Dette vil samtidig medføre øjeblikkelig afkobling af sundbynet.
13.4
Sundbynet foretager den nødvendige logning af brugernes oplysninger i forhold til gældende lovgivning på
området.
Generalforsamlingsbeslutninger
§ 14
14.1
Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om
vedtægtsændringer, jf. 14.2..
14.2
Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige
mulige stemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af afgivne ja- og nej-stemmer. Er ikke
mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på
mindst 2/3 af ja- og nej-stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan
da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 af afgivne ja- og nej-stemmer, uanset hvor mange
stemmer, der er repræsenteret.
Bestyrelsen
§ 15
15.1
Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 5 medlemmer 1 til 2 suppleanter vælges af
generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Bestyrelses konstituerer sig selv.
Bestyrelsens medlemmer skal alle være medlem af foreningen.
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15.2
Første gang vælges formand og suppleant for 2 år; næstformand & bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
Ved formandens forfald eller fratræden fungerer næstformanden. I øvrigt tiltræder ved forfald eller fratræden
den af generalforsamlingen valgte suppleant.
15.3
Foreningen tegnes af formand eller næstformand samt 1 bestyrelsesmedlem.
15.4
Bestyrelsen kan antage en administrator.
Såfremt generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen foreningens
administration. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos kassereren skal foreningens midler indsættes på
særskilt konto i et pengeinstitut. Kassereren kan betale regninger, såfremt de er påtegnet af mindst 2
personer fra bestyrelsen.
Generalforsamling
§ 16
.
16.1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
16.2
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel
ved udsendelse af mail til bestyrelserne i de enkelte foreninger.
16.3
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7
dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det
enten er nævnt i indkaldelsen, eller medlemmerne ved opslag eller på lignende måde senest 8 dage
før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.
16.4
Hver boligforening som har tilsluttet sig Sundbynet har en stemme på generalforsamlingen. Boligforeningen
udsteder fuldmagt til det medlem af foreningen som skal kunne stemme på foreningens vegne på
generalforsamlingen. Denne fuldmagtshaver skal samtidigt være individuelt medlem af Sundbynet. En
boligforenings bestyrelse kan udstede fuldmagt til en befuldmægtiget i en anden boligforening. Man kan kun
stemme med 1 anden fuldmagt end den, som ens egen boligforening har givet en.
16.5
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Indkomne forslag.
Fremlæggelse af budget for den kommende periode.
Valg til bestyrelsen.
Valg af ekstern revisor.
Eventuelt.

16.6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller bestyrelsen eller mindst
1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med 14 dages varsel og i øvrigt på samme måde som
en ordinær generalforsamling. Indkomne forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før.
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16.7
På generalforsamlingen vælges en ekstern revisor der reviderer foreningens regnskab.
Gebyr
§ 17.
17.1
Prisen på internet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og kan ses på www.sundbynet.dk, øvrige
priser på telefoni og tv, fastsættes af ud fra pris fra leverandører, og kan ligeledes ses på www.sundbynet.dk
Udvidelse
§ 18
18.1
Bestyrelsen har mandat til at indgå samarbejde med andre foreninger med formålet at udvide Sundbynet.
Regnskab
§ 19
19.1
Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og
underskrives af eventuel administrator og hele bestyrelsen.
Regnskabsåret er kalenderåret.
19.2
Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til budget udsendes til medlemmerne
samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling
Opløsning
§ 20
20.1
Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. Efter realisation af
foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue lige mellem de til enhver tid
værende medlemmer.
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