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For foreningen K-Net
Opklaring af begreber
Medlem
Tilsluttet

Et kollegie, en kollegianerforening eller en
netværksbrugerforeninger som er medlem af K-Net.
En person der har adgang til K-Nets services på sit kollegie.

Navn, hjemsted og formål
§ 1
Stk 1: Foreningens navn er K-Net.
Stk 2: Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 2
Stk 1: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med etablering af internetforbindelse samt at drive et netværk mellem medlemmerne.

Medlemskreds og økonomi
§ 3
Stk 1: Som medlemmer kan optages: Kollegier, kollegianerforeninger samt netværksbrugerforeninger
med tilknytning til kollegier. Der kan kun tegnes et medlemskab pr. kollegium.
Stk 2: Medlemmerne kan melde sig ud med effekt fra starten af et kvartal med mindst et kvartals varsel.
En enstemmig bestyrelse kan dispensere herfra.

§ 4
Stk 1: Kontingent fastsættes ved en generalforsamling. Kontingentændringer træder tidligst i kraft ved
udgangen af næste kvartal og afregnes bagud.
Stk 2: En enstemmig generalforsamling kan ændre kontingentet med dags varsel.
Stk 3: Foreningen kan ikke forpligte noget medlem økonomisk udover kontingentet.
Stk 4: Nye medlemmer skal betale optagelsesafgift, samt afholde udgifter til etablering af forbindelse
til K-Net, herunder eventuelle udgifter til nyt udstyr ved opkoblingspunktet. Optagelsesafgiften
fastsættes efter de eksisterende tilslutningers, til den tid, andel i K-Net.
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Sanktioner
§ 5

Stk 1: Medlemmerne er ansvarlige for, at de, der er tilsluttet via deres medlemskab, er informeret om
og overholder de krav, der er stillet til ansvarlig netværks brug.
Stk 2: Udvalget, der er nedsat af bestyrelsen til at varetage den daglige drift, kan give påbud til medlemmerne i alle tekniske henseender, og lave nødvendig lukning af en eller flere forbindelser, såfremt
bestyrelsen straks bliver underrettet.
Stk 3: Bestyrelsen kan gribe ind overfor misbrug af services formidlet eller udbudt af K-Net. Hvis
et medlem ikke reagerer tilfredsstillende på henstillinger fra bestyrelsen, kan denne iværksætte
passende foranstaltninger overfor det enkelte medlem. Disse foranstaltninger kan ikke være af
permanent karakter, men kan være betinget af visse krav.

Ordinær generalforsamling
§ 6
Stk 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk 2: Den ordinære generalforsamling afholdes i januar eller februar måned.
Stk 3: Alle tilsluttet K-Net har adgang til generalforsamlingen.
Stk 4: Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 14 dages varsel. Forslag
der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Den endelige dagsorden samt indkomne forslag skal udsendes skriftligt til medlemmerne 5 dage
før. Et enkelt medlem kan kræve forslag, der ikke har været udsendt sammen med dagsordenen,
afvist.
Stk 5: Hvert medlem har 1 stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt.
Stk 6: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Præsentation af bestyrelse og suppleanter, samt stemmeberettigede.
Godkendelse af dagsorden og indkaldelse.
Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af regnskab og kassererens beretning.
Valg af revisor.
Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

Stk 7: Referat af generalforsamlingen fremsendes til medlemmerne og godkendes på næste bestyrelsesmøde.
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Ekstraordinær generalforsamling
§ 7

Stk 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen indkalder hertil, når mindst 1 /4 af
medlemmerne ønsker et angivet emne behandlet eller når der på en tidligere generalforsamling
er truffet beslutning herom.
Stk 2: Det påhviler bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske efter
samme regler som til ordinær generalforsamling.
Stk 3: Den ekstraordinære generalforsamling ledes efter samme retningslinier som den ordinære.

Opbygning af bestyrelsen
§ 8
Stk 1: Hvert medlem har en plads i K-Nets bestyrelse samt en suppleant. Medlemmer skal straks meddele
bestyrelsen hvis disse personer udskiftes.
Stk 2: Medlemmer af bestyrelsen kan ikke have personlig indtægt fra foreningens virke. Undtaget herfra
er foreningens kasserer, som aflønnes med kr. 1000,- pr. år. Denne løn kan først udbetales efter
at regnskabet er fremlagt på Ordinær Generalforsamling.
Stk 3: Bestyrelsen kan dog vælge at dispensere fra stk. 2 og udbetale honorar fra en i budgettet afsat
pulje til Driftsarbejde til medlemmer af driftsudvalget, også selvom medlemmet af driftsudvalget
er medlem af bestyrelsen. Et medlem af bestyrelsen er inhabil i beslutninger om udbetaling af
honorar til sig selv.
Stk 4: Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer. Konstitueringen
foregår på et bestyrelsesmøde senest 10 dage efter generalforsamlingen. Ønsker en person med
et af disse hverv at træde ud af bestyrelsen, vælges forinden en anden på et bestyrelsesmøde.
Stk 5: Hvert medlem har 1 stemme, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt. Suppleanter har fremmøderet. Udebliver det ordinære medlem,
indtræder suppleanten på dennes vegne.
Stk 6: Bestyrelsen er Foreningens daglige ledelse og kan træffe beslutninger i alle sager, idet den
dog til enhver tid er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen kan uddelegere ansvaret/administrationen for områder til udvalg under K-Net. Udvalgene er til enhver tid ansvarlige
overfor bestyrelsen, der kan oprette og nedlægge udvalg til enhver tid.
Stk 7: Når et medlem, af K-Nets bestyrelse eller et udvalg udpeget af bestyrelsen, repræsenterer K-Net
overfor 3. part, skal vedkommende varetage K-Nets interesser fremfor det individuelle medlem
af K-Net.
Stk 8: Ved alle bestyrelsesmøder tages referat, der udsendes til alle K-Nets medlemmer. Referater godkendes med kommentarer på det efterfølgende møde.
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§ 9

Stk 1: Foreningen tegnes af formand eller næstformand, samt to andre bestyrelsesmedlemmer.

Budget og Regnskab
§ 10
Stk 1: Foreningens regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december.
Stk 2: Senest en uge før den ordinære generalforsamling fremsendes et revideret regnskab til alle bestyrelser for de indmeldte netværks brugerforeninger.
Stk 3: Et revideret regnskab er til enhver tid tilgængelig for medlemmerne, ved henvendelse til kassereren.
Stk 4: Et budget for det kommende regnskabsår skal forelægges for medlemmerne på den ordinære
generalforsamling og godkendes her. Det er budgettet for indeværende år. Såfremt budgettet ikke
er godkendt inden 1. februar, anvendes budgettet for forrige regnskabsår indtil det nye budget er
godkendt. Budgettet kan ikke overskride det på generalforsamlingen fastsatte kontingent, med
mindre medlemmerne ønsker det, og anvender §4, stk. 2.
Stk 5: Foreningens regnskab består af:
• Status over aktiver og passiver, inkl. henlæggelser og afskrivninger.
• Opgørelse over brugte ressourcer i regnskabsåret.
Stk 6: Foreningens budget skal mindst indeholde:
•
•
•
•
•

Overført kapital fra foregående år.
Henlæggelser til drift og vedligeholdelse.
Udgifter til drift og vedligeholdelse.
Planlagte ny anskaffelser.
Faste udgifter.

Vedtægtsændringer
§ 11
Stk 1: Forslag til ændringer af nærværende vedtægter behandles og vedtages på generalforsamlingen
under indkomne forslag.
Stk 2: Til vedtagelse kræves almindeligt flertal dog mindst at 3 /4 af medlemmerne afgiver stemme.
Stk 3: Kan et ændringsforslag ikke vedtages på en generalforsamling, kan det sendes til skriftlig afstemning af generalforsamlingen. Denne afstemning skal afholdes 3-6 dage efter generalforsamlingen.
Denne kan foregå ved brevstemme. Ved den skriftlige afstemning vedtages forslaget ved almindeligt flertal for forslaget, blanke eller udeblivende stemmer indregnes ikke i stemmegrundlaget.
Stk 4: Eventuelle ændringer skal bekendtgøres skriftligt til alle medlemmer senest en uge efter vedtagelsen.
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Stk 5: I tilfælde af vedtægtsændringer, der medfører en øget økonomisk forpligtelse for det enkelte
medlem, har medlemmet krav på at kunne melde sig ud af K-Net og bibeholde den hidtidige
forpligtigelse til udmeldelsens ikrafttræden jvf. §3 stk. 2.

§ 12
Stk 1: Foreningen opløses ved en ekstraordinær generalforsamling med foreningens ophør som eneste
punkt. Der træffes beslutning om anvendelsen af foreningens aktiver, samt afvikling af eventuelle
forpligtelser. Eventuelle aktiver skal gå til lignende formål.
Revideret ved generalforsamlingen d. 10. Feburar 2022.

