
Internetlaug / Vedtægter 

§ 1 Navn & hjemsted 

stk. 1. Foreningens navn er Torpedohallens Internetlaug. 

stk. 2. Foreningens hjemsted er Galionsvej i Københavns Kommune. 

§ 2 Formål 

stk. 1. Foreningens formål er at etablere, eje og drive en driAsikker og en for medlemmerne økonomisk 
aBrakCv opkobling Cl interneBet via det interne netværk i Torpedohallen. 

stk. 2. Foreningen er ikke kommerciel og udøver sit formål uden profit for øje. 

§ 3 Medlemskab 

stk. 1. Beboere i lejligheder, der er omfaBet af ejerforeningen Torpedohallen, har mulighed for at blive 
optaget som medlemmer. Ejerforeningen Torpedohallen kan optages som medlem, og vil da repræsenteres 
af et medlem af ejerforeningens bestyrelse. 

stk. 2. Beslutningen om optagelse af nye medlemmer og vilkårene herfor træffes af bestyrelsen. 
Medlemskabet træder i kraA, når en ClslutningsaAale er underskrevet af såvel foreningen som det nye 
medlem. 

§ 4 Udmeldelse og eksklusion 

stk. 1. 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 
neteCkeBe forudsat at vedkommende ikke umiddelbart eAer bestyrelsens skriAlige påkrav herom har bragt 
overtrædelsen og/eller misligholdelsen Cl ophør. 

stk. 2. Et medlem, som er i restance med mindst 2 måneders konCngent eller anden pengeydelse i henhold 
Cl aAale med foreningen, herunder ClslutningsaAalen, kan ekskluderes af foreningen, såfremt restancen 
ikke er berigCget senest 7 dage fra bestyrelsens skriAlige påkrav herom. 

stk. 3. Hvor der foreligger eksklusionsgrundlag, er bestyrelsen berePget Cl at foranstalte, at medlemmets 
Clslutning Cl interneBet via det interne netværk i Torpedohallen aQrydes. 

stk. 4. Advarsel om, såvel som beslutning om eksklusion af foreningen og/eller aQrydelse af Clslutning Cl 
interneBet, skal begrundes skriAligt overfor medlemmet. 

stk. 5. Ved udtrædelse, herunder eksklusion, af foreningen refunderes indbetalte beløb ikke, ligesom 
medlemmet ikke er berePget Cl andel af foreningens formue. 

stk. 6. Ved udtrædelse og eksklusion forfalder alle skyldige beløb straks Cl betaling Cl foreningen. 

§ 5 Medlemmernes ansvar 

stk.1. Det er ikke Clladt at opsæBe udstyr, som kan forstyrre driAen af foreningens internet-opkobling. 



stk. 2. Det enkelte medlem er ansvarlig for enhver datatrafik der genereres via dennes netsCk. 

stk. 3. Det enkelte medlem er ansvarlig for skader på hardware eller tab af data, der måBe ske i forbindelse 
med brug af foreningens internet-opkobling. 

§ 6 NeteEkeFe 

stk. 1. Det enkelte medlem skal følge bestyrelsens anvisninger, både i relaCon Cl medlemmets udstyr, som 
eAer bestyrelsens vurdering vil kunne påvirke driAen af foreningens internet-opkobling, og i relaCon Cl den 
adfærd som medlemmet udviser ved anvendelse af foreningens opkobling. 

stk. 2. Det enkelte medlem skal udvise en adfærd i forbindelse med brugen af foreningens internet-
opkobling, som ikke kan være Cl gene for andre medlemmer. Herunder er det ikke Clladt at forårsage en 
uforholdsmæssig stor belastning af opkoblingen. 

stk. 3. Det er ikke Clladt medlemmerne at skaffe sig selv eller andre adgang Cl informaCon, som medlemmet 
ikke har retmæssig adgang Cl. Herunder er det ikke Clladt at søge adgang Cl andre medlemmers e-mail 
trafik, kataloger eller computere uden deres samtykke eller at overvåge netværkstrafikken. 

stk. 4. Netværket må ikke anvendes Cl ulovlig spredning af materiale eller anvendes på en måde, som 
medfører brud på ophavsrePgheder. 

stk. 5. Medlemmerne må ikke anvende adgang Cl interneBet via foreningens internet-opkobling Cl 
kommercielle formål, herunder markedsføring eller distribuCon af produkter og serviceydelser. 

stk. 6. Det er ikke Clladt medlemmerne at videresælge, udlåne eller på anden måde videregive deres 
adgang Cl foreningens internet-opkobling permanent eller midlerCdigt ved hjælp af nogen form for 
netværksudstyr. 

§ 7 Generalforsamlingen 

stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

stk. 2. Den ordinære generalforsamling a[oldes hvert år inden udgangen af maj måned og indkaldes 
skriAligt per e-mail eller brev med mindst 3 uger og højst 6 ugers varsel. Senest 2 uger før 
generalforsamlingen sendes per e-mail eller brev Cl hvert medlem en dagsorden for generalforsamlingen, 
det reviderede regnskab for foregående kalenderår, budget for indeværende kalenderår samt 
indkommende forslag iht. stk. 4. 

stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

4. Bestyrelsens fremlæggelse af revideret regnskab for foregående regnskabsår samt godkendelse heraf. 

5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget og forslag Cl størrelse af konCngent for indeværende 
regnskabsår. 

6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne. 

7. Valg Cl bestyrelsen. 

8. Valg af 2 suppleanter. 



9. Eventuelt. 

stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger 
før generalforsamlingens a[oldelse. Forslag skal sendes skriAligt pr. brev eller via e-mail og noteres på 
generalforsamlingens dagsorden under punkt 6, "Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne". 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling 

stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen besluBer det, eller når det ved skriAlig 
moCvering begæres over for bestyrelsen af mindst 1/3 af medlemmerne. 

stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel og skal senest a[oldes 
4 uger eAer den dag, da skriAlig moCveret begæring, jf. stk. 1, er modtaget af bestyrelsen. 

stk. 3. Indkaldelsen sendes per e-mail eller brev Cl hvert medlem, idet der sammen med indkaldelsen 
sendes en dagsorden for generalforsamlingen samt ordlyden af bestyrelsens beslutning eller den 
moCverede begæring eAer stk. 1. Dagsorden skal som minimum indeholde pkt. 1, 2 og 6 iht. § 7, stk. 3. 

§ 9 Stemmeret, afstemningsregler og referat 

stk. 1. På generalforsamlingerne - såvel ordinære som ekstraordinære - har hvert medlem 1 stemme. Dog 
kan der højst afgives en stemme pr. lejlighed. 

stk. 2. StemmereBen på generalforsamlingen udøves alene af de Clstedeværende medlemmer. Der kan 
alene stemmes ved fuldmagt, såfremt fuldmagten er skriAlig.   

stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygCg uanset antallet af repræsenterede medlemmer.  

stk. 5. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller 1/3 af de Clstedeværende 
medlemmer begærer skriAlig afstemning. Ved skriAlig afstemning tælles blanke, men ikke ugyldige, 
stemmer, med som afgivne stemmer. 

stk. 7. Referat fra enhver generalforsamling underskrives af dirigenten og udsendes Cl medlemmerne senest 
en måned eAer generalforsamlingen. 

§ 10 Bestyrelse 

stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen består af 3 medlemmer. 

stk. 2. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 
Valgbare personer Cl bestyrelsen er medlemmer af foreningen. 

stk. 3. 2 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamlingstk. 4. Bestyrelsen konsCtuerer sig på sit 
første møde eAer ordinær generalforsamling med formand, næsdormand og kasserer. 

stk. 5. Bestyrelsen kan Cl enhver Cd ved en ekstraordinær generalforsamling afsæBes med simpelt flertal. 

§ 11 Bestyrelsens arbejde 

stk. 1. Bestyrelsens møder indkaldes så oAe, som formanden finder det påkrævet, eller eAer moCveret 
ønske fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøde a[oldes i sidstnævnte Clfælde senest 8 dage 
eAer, at formanden har modtaget skriAlig anmodning herom per brev eller e-mail. 



stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygCg, når mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne er Cl stede ved et forud 
indvarslet møde. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 

stk. 3. Suppleanter Cl bestyrelsen og en evt. administrator har ret Cl at deltage i bestyrelsesmøder uden 
stemmeret. 

stk. 4. Bestyrelsen fastsæBer sin forretningsorden. 

stk. 5. Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af de på det 
refererede møde Clstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

stk. 6. Bestyrelsens medlemmer modtager intet honorar for deres arbejde.  

§ 12 DriS og vedligeholdelse 

stk. 1. Foreningen varetager driA og vedligeholdelse af foreningens udstyr. Foreningens udstyr afgrænses 
ved krydsfeltet og omfaBer således ikke kablingen fra krydsfeltet Cl det enkelte medlem. 

stk. 2. Foreningen kan ikke drages Cl ansvar for medlemmernes, disses brugere eller tredjemands tab m.v. 
som kan henføres Cl etablering eller benyBelse af interneBet. DeBe gælder også eventuelle tab måBe være 
fremkommet som følge af driAsforstyrrelser på foreningens opkobling. 

stk. 3. Større ombygning, vedligeholdelse eller udvidelse af foreningens internetopkobling kan kun foretages 
eAer godkendelse af generalforsamlingen. 

stk. 4. Medlemmerne a[older selv alle udgiAer Cl opreBelse og driA af eventuelt eget netværksudstyr og 
forbindelser frem Cl det af foreningen og medlemmets valgte opkoblingspunkt. 

§ 13 Registrering af informaEon 

stk. 1. Bestyrelsen er berePget Cl at registrere informaCon om brugen af foreningens internet-opkobling 
med henblik på: 

1. StaCsCske opgørelser i anonymiseret form 

2. DiagnosCcering og fejlfinding i forbindelse med problemer i Torpedohallens netværk 

3. Udlevering Cl myndigheders eAerforskning af lovovertrædelser 

§ 14 KonEngent 

stk. 1. For medlemskab betales et Clslutningsgebyr og et konCngent. KonCngentets størrelse fastsæBes på 
den ordinære generalforsamling. FastsæBelsen af konCngentet har Clbagevirkende kraA Cl 1. januar i det 
indeværende regnskabsår. 

stk. 2. Bestyrelsen fastsæBer de nærmere regler for indbetaling og opkrævning af konCngenter, som 
medlemmerne er forpligtet Cl at overholde. 

§ 15 Tegning og hæSelse 

stk. 1. Foreningen tegnes af mindst to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. 

stk. 2. Foreningen hæAer alene med sin formue for sine forpligtelser. Der påhviler ikke foreningens 
medlemmer nogen personlig hæAelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 



§ 16 Lån & krediFer 

stk. 1. Bestyrelsen er ikke berePget Cl at optage lån og krediBer for foreningen. 

§ 17 Regnskab stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsperiode løber dog fra 
datoen for foreningens sCAelse Cl 31. december 2005. 

§ 18 Vedtægtsændringer 

stk. 1. Forslag Cl vedtægtsændringer kan fremsæBes af bestyrelsen og foreningens medlemmer. 

stk. 2. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberePgede repræsentanter 
er Cl stede og at mindst 3/4 af de Clstedeværende stemmer for vedtægtsændringerne, jf. dog stk. 5. 

stk. 3. Er 2/3 af de stemmeberePgede repræsentanter ikke Cl stede på generalforsamlingen, men stemmer 
mindst 3/4 af de Clstedeværende for vedtægtsændringerne, indkaldes Cl en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor det pågældende forslag i uændret form kan vedtages, såfremt mindst 3/4 af de 
Clstedeværende stemmer for vedtægtsændringerne. 

stk. 4. En således indkaldt ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 6 uger eAer den 
generalforsamling, hvor forslaget første gang blev behandlet. 

stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at bekendtgøre vedtagne vedtægtsændringer overfor alle foreningens 
medlemmer, senest 14 dage eAer vedtagelsen. Vedtægtsændringer træder i kraA 1 måned eAer 
vedtagelsen, medmindre andet besluBes af generalforsamlingen. 

§ 19 Foreningens opløsning 

stk. 1. Til opløsning af foreningen kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer på hver af to på hinanden 
følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste generalforsamling skal være indkaldt alene med henblik på 
opløsning. Sidstnævnte møde skal indkaldes med mindst 8 dages varsel indenfor en måned eAer det møde, 
hvor opløsningen blev besluBet. Senest 8 dage forud for sidstnævnte generalforsamling skal der udsendes 
skriAlig orientering herom Cl alle foreningens medlemmer. 

stk. 2. I forbindelse med vedtagelse af foreningens opløsning, skal der samCdig træffes beslutning om 
anvendelse af foreningens formue samt om afvikling af eventuelle økonomiske forpligtelser. Bestyrelsen er 
forud for vedtagelsen forpligtet Cl at udarbejde indsClling herom. 

stk. 3. Denne paragraf kan kun ændres under de samme beCngelser som fastsat i denne paragraf om 
foreningens opløsning. 

Således vedtaget på sESende generalforsamling den 26. januar 2005. 

  

  


