Antennufelagið	
  undir	
  Kongavarða	
  og	
  á	
  Hamrinum	
  
Reglugerð	
  
Antennufelagið er áhugafelag á Hamrinum og undir Kongavarða, sum hevur til endamáls at veita limunum
sjónvarpsrásir so bíliga sum gjørligt. Hetta er treytað av at limirnir halda avtalur sínar við felagið og rindar
øll gjøld rættstundis. Til tess at útvega limunum sjónvarpsrásir keypir Antennufelagið hóskandi úrval frá
triðja parti, sum er professionellur veitari ella professionellir veitarar.
Antennufelagið skal síggja til, at sjónvarpsskipanin er virkin og hevur eitt hóskandi úrval av sjónvarpsrásum.
Harafturat skal felagið leggja arbeiðið soleiðis til rættis, at útgerðin og skipanin verða hildin við líka og
ment, so at hon altíð er tíðarhóskandi.
Nevndin í Antennufelagnum virkar sambært Samognarsáttmála millum Eigarafelagið Hamarin og
Eigarafelaglið undir Kongavarða frá 11.5.2010 og eftir Viðtøkum fyri Í/F Antennufelagið Hamarin og undir
Kongavarða 11.5.2010.
Limaskapur
Fyri at verða bundin í sjónvarpsnetið hjá Antennufelagnum undir Kongavarða og á Harmrinum skal ein vera
limur í Eigarafelagnum undir Kongavarða ella Eigarafelagnum á Hamrinum. Harafturat skal ein ikki skylda
eigarafeløgunum ella Antennufelagnum pening.
Sáttmáli
Hvør búeind – hvørt húskið – undirskrivar ein sáttmála og teknar seg sum lim á tilmeldingarskjali. Hvørt
húskið bindur seg til at rinda tilmeldingargjald og fast mánaðargjald. Sáttmálin er bindandi fyri báðar partar.
Tilmeldingargjaldið er 3.000 kr/húski. Gjaldið umfatar stovningargjald 2.000 kr og depositum 1.000.
Depositum verður afturgoldið um allar skyldur eru loknar, tvs. at mánaðarliga pakkagjaldið verður goldið
rættstundis og uppsagnarfreistin er hildin.
Nevndin hevur heimild til at geva gjaldsskáa og taka støðu í øðrum spurningum í hvørjum einstøkum føri.
Mánaðargjaldið veldst um tann pakka við sjónvarpsrásum, húskið teknar seg fyri. Mánaðargjaldið skal vera
komið á kontu hjá Antennufelagnum tann 1. í hvørjum mánaði.
Tað er ókeypis at skifta pakka.
Uppsøgn
Tá ið húskið flytur, skal limaskapurin í Antennufelagnum sigast upp í seinasta lagi 1½ mánað framman
undan at flutt verður. Boðast skal frá uppsøgnin til tann 15. í einum mánaði.
Eftirstøða
Verður mánaðargjaldið ikki goldið fær húskið tvær fráboðanir. Eftir tað verður sambandið við
sjónvarpsnetið hjá Antennufelagnum slitið.

Mannagongdin er henda:
1. Bókhaldarin sendir kontuavrit til tey, sum eru í eftirstøðu. Fyrra fráboðan.
2. Er eftirstøðan ikki goldin innan fjúrtan (14) dagar verður áminning send. Seinna fráboðan.
3. Er eingin avtala gjørd við nevndina um eftirstøðuna ella er hon ikki goldin fjúrtan (14) dagar seinni,
verður sjónvarpssambandið klipt. Umsjónarfólkið fær lista yvir húsarhald, sum skulu klippast.
4. Enduríbinding. Húskið kann verða bundið í aftur antennuskipanina, tá ið skuldin er rindað umframt 500
kr fyri enduríbinding.

Yvirlit yvir rásir
Limirnir velja millum pakkar við sjónvarpsrásum, sum nevndin setur saman. Nevndin ásetur prís fyri
pakkarnar.
Samansetingin av sjónvarpsrásum skal ganga tørvinum hjá limunum á møti so væl sum gjørligt. Tá ið
nevndin setur sjónvarpsrásur saman í pakkar, hevur hon atliti at tíðindum, undirhaldi, barna- og
ungdómstilfari, filmum, ítrótti, trúarlívi v.m.
Broytingar
Broyta veitarar av sjónvarpsrásum, sum Antennufelagið samstarvar við, kostnaðin, verður mánaðargjaldið
broytt. Nevndin skal boða limunum frá broytingum í gjaldinum í minsta lagi tveir (2) mánaðir
frammanundan at nýggja mánaðargjaldið verður virkið.
Samskifti
Nevndin ynskir at alt samskifti við limirnar er skriftligt. Teldupostadressan er antennu@email.fo. Eisini
hevur antennufelagið ein postkassa í blokki 5.
Nevndin í Antennufelagnum í mai 2014
Jógvan Elias Jacobsen, undir Kongavarða 108
Høgni Vilhelmsen, undir Kongavarða 78
Jan Kenneth Danielsen, undir Kongavarða 23
Alis Vestureið, Leitisgøta 12, 160 Argir
Marita Hentze, Viðargøta 1, 160 Argir
+ nevndarlimur valdur á komandi fundi

