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§ l. Navn og hjemsted.
Stk. 1. Selskabet er stiftet den 13. september 1933 og er et andelsselskab,
hvis navn er NORDENSKOV VANDVÆRK.
Stk. 2. Selskabet har hjemsted i Nordenskov, Helle kommune.

§ 2. Formål
Stk. l. - Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid
gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at –
forsyne ejendomme/lejligheder indenfor vandværkets forsyningsområde med
godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige vandafgift (driftsbidrag), som
dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af
anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser,
samt - varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og
deraf afledte spørgsmål.

§ 3. Medlemmer (andelshavere).
Stk. 1: Selskabets medlemmer er grundejere med tinglyst adkomst til
ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde - som har underskrevet
en optagelseserklæring samt betalt ledningsbidrag og/eller tilslutningsafgift
i henhold til regulativet.
Stk. 2. Medlemmer er også personer, der har overtaget en ejendom med
tinglyst adkomst til denne, hvor den tidligere ejer af ejendommen var
medlem af selskabet

§ 4. Medlemmernes rettigheder.
Stk. l. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i
regulativ og takstblad fastsatte vilkår.
Stk. 2. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og takstblad.
Stk. 3. Udbetaling af aktiver eller driftsoverskud kan kun ske i tilfælde af
selskabets ophævelse.

§ 5. Medlemmernes forpligtigelser.
Stk. l. For de lån, og disses rettidige afdrag og forrentning samt al gæld i
øvrigt, som andelsselskabet måtte stifte, hæfter andelshaverne solidarisk, een
for alle og alle for een.
Stk. 2. Medlemmerne er forpligtet til at følge de bestemmelser, der fremgår
af vedtægter, regulativ og takstblad.
Stk. 3. Et medlems rettighed og andel i selskabet kan ikke gøres til genstand
for udlæg eller arrest for gæld, der er selskabet uvedkommende.
Stk. 4. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er
vedkommende pligtig til at drage omsorg for, at efterfølgeren indtræder i
hans sted med hensyn til rettigheder og forpligtelser overfor selskabet. Stk.
5. Ved et medlems død overgår dennes rettigheder og forpligtelser til
afdødes bo eller arvinger.
Stk. 6. Som medlem er man pligtig til, vederlagsfrit, at tillade nedlægning og
vedligeholdelse af de vandledninger og installationer, der er nødvendige for
et efter bestyrelsens skøn økonomisk forsvarligt ledningsanlæg over private
arealer. Eventuelle ødelæggelser på afgrøder o.lign. betales af selskabet,
ligesom evt. andre skader retableres på selskabets bekostning.
Stk. 7. Medlemmerne forpligter sig til ikke at forsyne andre husstande o.
lign. med vand uden bestyrelsens godkendelse.

§ 6. Udtræden af selskabet.
Stk. 1. Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske
ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matrnr.) eller ved
ekspropriation o. lign., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Stk.
2. Før udtræden kan finde sted, skal stikledningen afbrydes ved
forsyningsledningen. Ligeledes skal omkostninger ved afbrydelsen samt evt.
restance være betalt.
Stk. 3. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets
formue.

§ 7. Købere (ikke-medlemmer).
Stk. 1. Institutioner, som iflg. deres natur, eller ejere af enkelte
ejendomme/erhvervsvirksomheder som iflg. særlige omstændigheder ikke
kan være medlemmer, vil - mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få
leveret vand. Afgiften skal mindst udgøre de i takstbladet fastsatte afgifter
svarende til ejendomstypen.
Stk. 2. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets
regulativ, takstblad samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra
bestemmelserne om andelsret og hæftelse.

§ 8. Generalforsamling.
Stk. 1. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes een gang om året i februar
måned.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller
når der af mindst 75 medlemmer fremsættes skriftlig forlangende derom til
bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling
skal afholdes senest 30 dage efter, at anmodningen om indkaldelse er
kommet bestyrelsen i hænde.
Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamlingen skal bekendtgøres skriftligt til
alle medlemmer eller ved annoncering i de lokale ugeblade. Indkaldelsen
skal være med mindst 14 dages varsel og indeholde dagsorden.
Stk. 5. På den ordinære generalforsamling vil følgende dagsorden altid være
at behandle:
1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen:
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer (se § Il. stk. 1).
b. Valg af 2 suppleanter
6. Valg af én statsaut. eller reg. revisor.
7. Eventuelt
Stk. 6. Forslag til dagsordenens pkt. 4 og 5.a., der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse kl. 12.00.

§ 9. Generalforsamlingens afstemninger.

Stk. l. Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen, men berettigede
til at deltage i forhandlingen samt stemmeberettigede er dog kun fremmødte
medlemmer, der ikke står i restance med betaling af vandafgifter eller anden
ydelse til selskabet.
Stk. 2. Intet medlem har mere end een stemme. Der kan dog stemmes ved
fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end een fuldmagt.
Stk. 3. Købere i henhold til § 7, stk. l. har ret til at overvære og deltage i
forhandlingen, men de har ingen stemmeret.
Stk. 4. Alle afstemninger/valg afgøres med simpelt relativt flertal, hvor intet
andet er bestemt.
Stk. 5. Afstemninger/valg skal ske skriftligt, dog kan anden afstemningsform
benyttes, såfremt den samlede generalforsamling er enige herom.

§ lo. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed.
Stk. l. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det fremmødte antal
medlemmer, undtagen beslutninger jf. stk. 5.
Stk. 2. Såfremt der til behandling er forslag jf. § Il, stk. 7, kan disse kun
vedtages, såfremt over l/2 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer
for. Stk. 3. Ændring af vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling,
når mere end 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for, og når
indkaldelsen til generalforsamlingen har givet oplysning om forslagets
indhold.
Stk. 4. Ændring af § 5, stk. l. kan ikke ske ved nogen generalforsamling med
mindre al gæld er afviklet.
Stk. 5. Selskabet kan kun opløses af medlemmerne, når mere end 2/3 af
samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer for, og når samtlige
forbrugere er sikret anden vandforsyning.

§ 11. Bestyrelsen.
Stk. 1. Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges for fire år ad
gangen, således at der efter tur afgår ét medlem, i år der kan divideres med
fire (skudår), og i hvert af de mellemfaldende år afgår to medlemmer. Intet
medlem under 63 år kan undslå sig for at modtage valg til bestyrelsen, dog
kan et bestyrelsesmedlem fritages i lige så lang tid, som hun/han har
fungeret. Genvalg er tilladt.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand,
kasserer og sekretæren Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og
fører forhandlingsprotokol, der skal underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsesmøde skal afholdes mindst fire gange årligt, men afholdes
i øvrigt efter formandens bestemmelse, eller når mindst
tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem af dens medlemmer er
mødt, beslutninger afgøres med simpelt relativt flertal.
Stk. 4. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler til påkrævede
rejser mv. vedrørende selskabet.
Stk. 5. Formand og kasserer er berettiget til vederlag for ydet arbejde i
selskabets interesse. Vederlaget godkendes af generalforsamlingen efter
indstilling fra bestyrelsen. Stk. 6.- Bestyrelsen er befuldmægtiget til at
træffe alle bestemmelser om værket i alle enkeltheder, herunder optagelse af
lån, køb/salg eller pantsætning af fast ejendom. Den kan afslutte akkorder
og overenskomster med leverandører og entreprenører/ håndværkere
vedrørende anlægget, samt bestemme i anden anledning, når den finder
grund til at virke på selskabets vegne.
Stk. 7. Ved større afgørelser, feks. ombygninger eller andre dispositioner,
der må karakteriseres som betydelige for selskabet, indstilles der til
generalforsamlingen til endelig godkendelse inden iværksættelse. Stk. 8.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ansætte vandværksbestyrer,
vandværkspasser og/eller bogholder, hvis det skønnes nødvendigt.
Ansættelsen sker ved ansættelsesbrev og en stillingsbeskrivelse godkendt og
underskrevet af begge parten Stk. 9.- Suppleant indtræder kun i bestyrelsen,
når et bestyrelsesmedlem udtræder eller er fraværende mere end 6 måneder i
sammenhæng inden for sin valgperiode.

§ 12. Regnskabet.
Stk. l. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Kassereren har til opgave at føre et nøjagtigt regnskab ved
anerkendt bogføringssystem og sørge for dets afslutning og revision.
Stk. 3. Alle bilag skal inden betaling være attesteret af formanden eller
hans stedfortræder.
Stk. 4. Selskabets årsrapport revideres af en af
generalforsamlingen valgt statsaut. eller reg. revisor
Stk. 5. Revisor vælges for et år ad gangen.

§ 13. Tegningsret.
Stk. 1. Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Ved køb/salg af fast ejendom eller pantsætning tegnes selskabet af
hele bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bemyndige et bestyrelsesmedlem til
at tegne selskabet.

§ 14. Andelsselskabets anerkendelse.
Stk. l. Andelsselskabet er underkastet de vilkår, som folketing, amtsråd og
kommunalbestyrelse til enhver tid måtte stille som betingelse for at
approbere kommunal garanti for selskabet. Bestemmelser i denne vedtægt,
der strider herimod, bortfalder af sig selv.

§ 15. Vedtægternes gyldighed.
Stk. 1. Bestemmelser i denne vedtægt, der strider mod bestemmelserne i
regulativet, eller bestemmelser vedtaget af det offentlige, bortfalder af sig
selv.
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