VEDT,4f,GTER

FOR
HUSBY - SDR. AABY VANDV,II,RK A.m.b.a.

Q

1. Selskabets navn os hiemsted

Selskabets navn er Husby-Sdr. Aaby Vandvrerk A.m.b.a.
Selskabets hjemsted er Ejby kommune.
Selskabet er et andelsselskab med begrrenset ansvar.

S

2 Formil

2.1

Selskabets formAl er,

i overensstemmelse med den til enhver tid greldende vandforsyningslov og det

for vandvrerkets fastsatte regulativ, at forsyne ejendommene inden for vandverkets forsyningsom-

ride med godt og tilstrrkkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal drekke forsvarlige afskrivninger af anleg og rimelige henlregger til fornyelser og nodvendige udvidelser, samt at varetage andelshavernes felles interesser i alle vandforsynings- og der-

af afledte sporgsmil.
2.2
Selskabet kan optage bestiende vandvrerker der drives som bifirmaer.

I 3.

Optagelse og udmeldelse af andelshavere

3.1

Selskabets andelshavere er grundejere

-

indenfor vrerkets forsyningsomride

l.

Ved stiftelsen er medlemmer af Husby - Sdr. Aaby Vandvrerk I/S

2.

Fremsretter begering om optagelse

-

som

i nrervrerende selskab og som ejer vandforbrugende
ejendom indenfor varkets forsyningsomride samt betaler anlregsbidrag i henhold til regulativet eller

3.

erhverver en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var andelshaver

3.2.

Enhver ny andelshaver skal ved sin indtreden i selskabet underskrive optagelseserklrering om, at
vedkommende indtreder i de rettigheder og forpligtelser der fremg&r af vandvrerkets regulativ samt
af nerverende vedtegter, hvilke udleveres ved anmeldelsen samt at denne erlegger bidrag
skabets anlreg og bidrag i henhold

til

til

sel-.

det pA det givne tidspunkt verende takstblad.

Enhver andelshaver er ansvarlig for sine eventuelle lejere samt ovrige brugere

pi

andelshaverens

ejendom.

Sifremt en andelshaver srelger eller pi anden mide, afstar sin ejendom, er andelshaveren (ved dodsfald andelshaverrres bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtrreder i andelshaverens
forpligtelser over for selskabet.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser

til vandverket

er

betalt.
J.J.

Udtreden af selskabet
se

pi

anden mide end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlreggel-

(sletning som selvstrendig matr.nr.), rendring af vandforsyningsplan og lignende og forudsat at

vandforbrugende virksomhed ophorer.

Fsr udtreden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledning hvilket
sker

pi

ejerens bekostning, ligesom andelshaverens andel af selskabets eventuelle greld skal indbe-

tales.

Ved udtrreden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle
omkostninger ved udtrreden afholdes af andelshaveren.

Q

4.

Andelsret oe hreftelse

4.1

Andelshaverne er andelsberettiget i selskabet og dermed i dets formue med 1 andel pr. selvstrendig
vandforbrugende ejendom og n&r betingelserne i vedtregternes $ 3 er opffldt.

Over andelshaverne fsres der af andelsselskabet en fortegnelse med angivelse af navn p& andelshaveren samt angivelse af ejendommen hvortil der er vandforsyning fra Husby-Sdr. AUy vandvrerk.
4.2.

Overfor andelsselskabet hrefter hver andelshaver kun for det af denne forbrugte mrengde vand og
med betaling i henhold til det for selskabet vedtagne regulativ og takstblad.
4.3.

I fald det mod forventning mitte vrere nsdvendigt at der til selskabet skal tilfsre yderligere kapital
og for at selskabet kan opretholde forsyningspligten
trreffes

pi

til

andelshaverne, da kan beslutning herom

en af selskabet afholdt ordinrer eller ekstraordinrer generalforsamling og med vedtagelse

henhold til vedtregternes $ 10. Hver andelshaver skal i sidanne
til selskabet.

i

tilfrlde tilfsre lige stor kapitalbelob

4.4.

Tilfsrelse af kapital kan ske ved selskabets optagelse af l&n hos ekstem linegiver. I fald dette ikke
mitte vrere muligt og uanset af hvilken &rsag da skal hver andelshaver tilfsre selskabet lige store
kapitalbelob.
4.5.

Overfor tredjemand hrefter selskabet alene med dets formue og ingen andelshaver hrefter personligt
eller pi anden mide herfor. Uanset krav om hreftelse fra andre end selskabet mitte blive stillet af
tredjemand, kan ingen andelshaver phtage sig hreftelse overfor tredjemand og for skonomiske eller
andre forhold og som alene vedrsrer selskabet.

S

5.

Leverinesplist/leverine til ikke-medlemmer (ksbere)

5.1

blive forsynet med vand pi de i regulativet fastsatte vilkir. Ved indmeldelse udleveres vedtregter, regulativ og greldende takstblad.

Andelshaverne har ret

til

at

5.2.

Institutioner

-

strendigheder

som ifalge deres natur

-

-

eller ejere af enkelte ejendommen

-

som ifolge srerlige om-

ikke kan vrere andelshavere, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift

-

kunne ffi leve-

ret vand. Sidanne aftagere af vand skal forpligte sig til at overholde vandvrerkets regulativ samt
vedtregternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret.

Det samme grelder andre distributionsafdelinger, der helt eller delvis dakker deres leverancepligt
ved kob fra selskabet.

5.3.

Til

aftagere af vand der ikke kan vrere andelshavere og som ikke eller kun delvis afkrreves tilslut-

ningsbidrag, kan vandafgiften

jf. takstbladet til

disse tillegges et belsb svarende

til forretningen og

afskrivningen af hovedanlegsbidrag og ikke betalt del af ledningstilsvar.

Q

6.

Anlree

6.1.
Selskabet Husby-Sdr. Aaby Vandvrerk I/S har anlagt nedenst6ende og som efter vedtagelse af
vrerende vedtregter

tilgir Husby-Sdr. Aaby Vandvrerk A.m.b.a.., vandverk

ner-

med boringer, behand-

lingsanlreg, pumper, hoj debeholder samt hoved- og forsyningsledninger.
6.2.

For andelshavere, der senere tilsluttes selskabet, etableres der afselskabet forsyningsledningsnet og
stikledninger, dog jf. regulativets bestemmelser herom
6.3.

til hele forsyningsanlregget inkl. stikledning forende fra hovedledning
og ind til den enkelte andelshaver. Selskabets ejendomsret til stikledning udstrrekker sig til den del
af stikledningen der er placeret fsr den milerbrond der er eller vil blive placeret hos den enkelte
andelshaver. Denne ejendomsret omfatter ogsi de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist mitte
Selskabet har ejendomsretten

vrere betalt af private ved etableringen.
6.4.

Pligten til vedligeholdelse og nodvendige fornyelse pihviler i samme udstrrekning selskabet.
6.5.

Bestyrelsen er pligtig til at pise, at selskabets bygninger og anleg samt produkter holdes forsvarligt
forsikrede, og at selskabet holdes forsikret mod driftstab.

I 7.

Ledninger over privat grund

7.r.
Selskabet er berettiget

til

at fore ledninger over andelshavernes ejendomme dog

si vidt muligt kun

pi tidspunkt, hvor det forvolder mindst gene. Nodvendige reparationer skal dog kunne udfsres til
enhver tid.

7.2.

Sifremt der ved arbejder af denne art forSrsages piviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens sksn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsrette almindelig greldende regler for beregning d
denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget
Retten

til sidanne ledningers

til

at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

anlreg og vedligeholdelse skal sikres ved en pfr ejendommen tinglyst

deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
I

.).

Skulle det undtagelsesvis vise sig formilstjenligt for en andelshaver at fore sin stikledning over en
anden andelshavers grund, er denne forpligtet at t6le dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt. Ved
beslutning herom er det en forudsretning at den andelshaver der snsker sin stikledning placeret
anden andelshaver grundstykke, lader tinglyse en deklaration
de b6de ledningens placering, men ogs& rettigheden

pi

pi

den tjenende ejendom og udvisor-

til reparation og vedligeholdelse af denne. De-

klarationen skal, forinden tinglysning, i sin helhed godkendes af bestyrelsen for selskabet og enhver
udgift ved udferdigelse og tinglysning heraf afholdes af den andelshaver der forsynes af omhandlede stikledning.
7.4.
Selskabets bestyrelse skal tilstilles kopi af alle tinglyste deklarationer.

Q

8. Indskrrenkning af vandleverancen

Hverken andelshaverne eller kobere, der aftager vand ifolge $ 5, mi forsyne andre end eventuelle
lejere og brugere af andelshavers ejendom med vand, jf. i ovrigt regulativets bestemmelser.
Forsyning med vand

til

til erhvervsmressig brug krever forVandspild er forbudt, jf. regulativet.

en andelshavers brugere eller lejer og

udgiende godkendelse af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan i tilfrelde af vandspil og/eller overtrredelse af konkrete indskrrenkning i retten

til

vandforsyning p6lregge andelshaveren en bod eller lignende srerafgift.

Q

9. Generalforsamlinger

9.1.

Generalforsamlingen er selskabets hoj este myndighed
Ordinrer generalforsamling afholdes hvert flr i marts mined. Indkaldelse til generalforsamling, sivel
ordinrere som ekstraordinrere, sker med mindst 14 dages varsel ved:

1. Srerskilt meddelelse til hver enkel andelshaver
2. Avertering i lokalt dagblad.

og

Forslag, som ikke er pirfart dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgorelse, hvorfor
eventuel forslag fra andelshaverne til den ordinrere generalforsamling skal afgives til bestyrelsens
formand inden den 15. i forudgiende mdned.
Sidanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.
Dagsorden for den ordinare generalforsamling er som folger:

1.

Valg af dirigent

2. Valg af stemmetellere
3. Beretning om det forlobne ir
4. Det reviderede regnskab forelregges til godkendelse
5. Budget for det kommende 8r fremlregges
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og suppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I si tilfrelde vrelges kun 6n
kritisk revisor,jf. dagsordenens pkt. 6.
9.2.

Ingen andelshaver under 65 6r kan negte at modtage valg, dog kan en andelshaver fritages for valg i
lige si lang tid, som hanlhun tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.
Generalforsamlingen kan fastsrette honorar

til

et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

9.3.

Ekstraordiner generalforsamling kan indkaldes, nir bestyrelsen finder det nsdvendigt, eller n6r
mindst 15 af andelshaverne til bestyrelsen fremsetter skriftligt anmodning herom, ledsaget af en

skriftlig dagsorden.
I sidstnrevnte tilfrelde skal generalforsamlingen afholdes inden to m&neder efter modtagelsen af
anmodningen og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
9.4.

Over det

pi

generalforsamlingerne passerede indfsres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret
protokol, der underskrives af dirigenten.

S

10. Stemmeret og afstemninger

10.1

Hver andelshaver har dn stemme pr. ejendom/andellvedkommende ejer.
Der kan ved skriftlig fuldmagt fra en andelshaver til anden andelshaver gives futdmagt til at afgive
stemme, men ingen andelshaver kan ved fuldmagt reprresentere mere end 1 anden andelshaver.
r0.2.
Aftagere af vand og som ikke er andelshaver,

jf.

$ 5.2.har ret
og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

til

at overv&re generalforsamlingen

10.3.

Sivel pi ordiner som ekstraordiner generalforsamlinger trreffes afgorelser ved simpel stemmeflerhed.

t0.4.
Ved valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen og som revisor i henhold

til

dagsorden pkt. 6.

ogJ., skal der ske skriftlig afstemning.
r

0.5

Til

vedtagelse af forslag om vedtregtsrendringer kreves der mindst 213 af de afgivne stemmer samt

at mindst 213 af andelshaverne er reprresenteret

pi

generalforsamlingen. Sifremt kun den forste,

men ikke den anden af disse to forudsetninger er opffldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinrer generalforsamling, pi hvilken vedtagelse kan vedtages med 213 af de afgivne stemmer, uanset
antallet af fremmsdte medlemmer.

$ 11. Bestvrelsen
11.1

Bestyrelsen bestir af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 2

pi

den ordinere generalforsamling

tr ad gangen, idet der hvert

6r

afgir skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Be-

styrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, nar mindst halvdelen af medlemmerne er

til

stede.

tt.2.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtregterne og greldende

regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornsdent omfang samt afholde de efter
dens eget sksn nsdvendige udgifter

til administration, reparation og vedligeholdelse.

Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anvendelse og prresentation af regnskab m.v. og
i henhold til galdende lovgivning, herunder de tilfrelde, hvor selskabet uden tidligere at have vreret

forpligtet mitte fald ind under sidanne lovkrav.
Den har ansvar for regnskabsfsrelsen og opstiller irsregnskab og budgetter.

1

1.3.

Anlegsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlreggelser skal forelregges generalforsamlingen til beslutning.
11.4.

Bestyrelsen fastsretter selv sin forretningsorden og forer forhandlingsprotokol, der underskrives af
de tilstedeverende bestyrelsesmedlemmer.

1

1.5.

Ved afgang af bestyrelsesmedlemmer i en valgperiode indtrreder en suppleant. S6danne bestyrelsesmedlemmer indtrreder i det afg6ede medlems resterende valgperiode.
I 1.6.

Bestyrelsen har ret

Q

til godtgorelse efter

statens regler for pikrrevede rejser

i

selskabets interesse.

12. Teeninssret

Selskabet tegnes af formanden

i forening med et bestyrelsesmedlem.

Ved ksb, salg eller pantsretning af fast ejendom og ved udstedelse af greldsbeviser krreves dog hele
bestyrelsens underskrift .
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrorende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige

drift.
Alle regninger skal inden udbetaling vrere attesterede af et medlem af bestyrelsen, jf. dennes fonetningsorden.
Q 1.3.

Reenskab

Selskabets regnskabsir laber fra den

li I til

den

3lll2.

Det &rlige overskud, der mitte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlreggelser, kan
ikke udbetales til andelshaverne.

Revision af regnskaberne foretages af den (de) generalforsamlingsvalgte revisor(er) samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Arsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

S

14 Oplosnine

t4.1.
Oplosning af selskabet kan finde sted, nir beslutning herom treffes
beslutning herom sker

jf.

pi

en generalforsamling og

vedtregtemes $ 10.5. Er oplosning vedtaget, vrelger andelsselskabets gene-

ralforsamling et likvidationsudvalg som i enhver henseende er berettiget til at tegne selskabet.
14.2.

Likvidationsudvalget aftrender selskabets aktiver pi bedst mulig mide samt foranlediger endelig
likvidationsregnskab udarbejdet og forestar endelig sletning af virksomheden i henhold til den til
enhver tid greldende lovgivning herom.

t4.3.
Selskabet er oplost,

nir

andelshaverne har godkendt regnskabet for likvidationen og selskabet deref-

ter afmeldes til Handelsregisteret.
14.4.

Likvidationsudvalget fordeler en eventuel formue blandt andelshaverne i forhold til deres besiddelse afandele og sfiledes at der til hver andel uddeles lige store belob.

I

15

Voldeift

15.1.

Strid mellem selskabet og de enkelte andelshavere om et indbyrdes mellemvrerende afgores endeligt
af en voldgiftsret p& 3 medlemmer. Et medlem vrelges af bestyrelsen. Et andet medlem udpeges af
vedkommende andelshaver. Desuden tiltrredes voldgiften af en formand, der udpeges af prresidenten for retten i Middelfart.
15.2.

Sifremt bestyrelsen eller en andelshaver ikke har valgt nogen voldgiftsmand inden 14 dage fra den
dag, opfordringen til et sidant valg er kommet, vrelger den anden part begge medlemmer.
15.3.

Voldgiftsretten trreffer selv bestemmelse om proceduren for sagens behandling og tager i sin kendelse stilling til, hvem der skal betale sagens omkostninger.

10

t5.4.
Voldgiftsrettens afgorelse kan ikke indbringes for domstolene.

10

