
VEDTÆGTER 

Andelsselskabet Nr. Søby vandværk 

 

§1 

Andelsselskabet Nr. Søby vandværk er stiftet 30. april 1974. Selskabets formål er at forsyne 
andelshaverne med godt vand til husholdning.  

Ejendomme eller institutioner, der ifølge deres natur eller ifølge særlige omstændigheder ikke kan 
være andelshavere kan dog modtage vand fra vandværket efter beslutning af bestyrelsen. 

 § 2  

Andelshavere er de ifølge gældende love indtegnede.  

Nye andelshavere kan optages mod et af bestyrelsen for hvert år fastsat indskud.  

§ 3  

Andelshavere, nuværende og tilkommende, hæfter i enhver henseende een for alle og alle for een for 
selskabets gæld, samt for i fremtiden ny stiftet gæld til udvidelse, nyanlæg, dækning af 
driftsunderskud og andre nødvendige udgifter, samt konvertering af gammel gæld.  

Andelshavere der afstår eller sælger ejendom er pligtige at drage omsorg for at efterfølgeren i hans 
sted indtræder som andelshaver.  

Undladelse heraf medfører at han må betale den del af selskabets gæld der påhviler ham, samt 
eventuelle restancer vedr. afgifter og forbrug m.v. 

§ 4  

Vandværket anlægger og vedligeholder alle hovedledninger og stopventiler. Anboring og stikledning til 

andelshaverens skel (dog højst 10 m fra hovedledning) udføres ligeledes af vandværket, men betales 
særskilt af andelshaveren efter de i regulativet fastsatte regler.  

Hvor bestyrelsen skønner det nødvendigt, leverer og vedligeholder vandværket vandmålere mod en af 
bestyrelsen fastsat leje.  

Alle på en andelshavers grund eller i dennes ejendom installerede rør og haner vedligeholdes af 
andelshaveren, som må følge regulativets bestemmelser og han forpligtiger sig til kun at lade 
installationer foretage af autoriseret mester. Væsentlige ændringer på installationen skal meldes til 
bestyrelsen (formanden).  

Bestyrelsen er bemyndiget til at udarbejde regulativ der fastsætter nærmere regler for nye 
andelshaveres tilslutning til hovedledningerne. Ligeledes fastsættes i regulativet nærmere regler for 
nyinstallationer eller ændringer i installationen, samt opsætning af målere.  

Bestyrelsen kan foretage ændringer i regulativet.  



Enhver andelshaver skal have udleveret et eksemplar af love og regulativ.  

Ved ændring af disse skal han have fornøden underretning derom. 

§5  

Vandafgiftens størrelse skal beregnes lavest muligt, men skal dække driften af værket, nødvendige 

afskrivninger og henlæggelser, forrentning af og afdrag på gæld etc., og således at intet regnskabsår 
viser underskud.  

Vandafgiften opkræves efter bestyrelsens nærmere bekendtgørelse.  

Såfremt betalingen ikke sker rettidigt er bestyrelsen berettiget til at afbryde vandtilførselen uden at 
andelshaveren er frigjort for sit solidariske ansvar og for betaling af vandafgifter.  

Genåbning for vandtilførsel kan først finde sted, når al forfalden gæld er betalt, endvidere må 
andelshaveren betale omkostningerne ved lukningen og genåbningen. 

§ 6  

Generalforsamlingen er andelsselskabets højeste myndighed.  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indvarsles med mindst 8 dages 
skriftlig varsel med angivelse af dagsordenen der altid skal omfatte:  

 Valg af dirigent  

 Beretning  

 Regnskab  

 Valg af bestyrelse  

 Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen  

 Valg af revisorer  

 Valg af revisorsuppleant  

 Evt. 

 Forslag til generalforsamlingen til optagelse på dagsordenen skal indgives til bestyrelsen senest 3 
uger før generalforsamlingen.  

Intet forslag som ikke er opført på dagsordenen kan komme til afgørelse.  

Valg af bestyrelse sker ved simpel stemmeflerhed.  

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og revisionen af 2 medlemmer. Der afgår skiftevis 3 og 4 

medlemmer af bestyrelsen og 1 af revisorerne.  

Ingen andelshaver kan undslå sig fra at modtage valg for en periode. 

§ 7  

Bestemmelsen i denne lov angående solidariteten kan ikke ændres af nogen generalforsamling.  

Alle bestemmelser på en ordinær generalforsamling træffes ved simpel stemmeflerhed uanset de 
mødtes antal.  



Lovændringer kan dog kun vedtages, når mindst halvdelen af andelshaverne er til stede og 2/3 af de 

fremmødte stemmer for, eller når 2/3 af de fremmødte vedtager og henviser lovændringerne til en af 
bestyrelsen med sædvanlig frist indkaldt ekstraordinær generalforsamling og denne generalforsamling 
uden hensyn til de mødtes antal og ved simpel stemmeflerhed godkender den ordinære general-
forsamlings vedtagelse.  

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, og skal 

afholdes på forlangende af mindst 25 % af andelshaverne, der ved skriftlig begæring til bestyrelsen 
fremsætter ønske herom med angivelse af forslag der ønskes behandlet. 

§ 8  

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.  

Bestyrelsen træffer alle afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden og er bemyndiget til at ansætte lønnet medhjælp.  

Efter bestyrelsens indstilling fastsætter generalforsamlingen løn til formand og kasserer.  

Bestyrelsen varetager alle selskabets anliggender og har specielle bemyndigelser i nærværende lov og 
er i øvrigt berettiget når den finder grund dertil, at virke med bindende virkning på selskabets vegne, 
herunder at forpligtige andelsselskabet ved optagelse af nye lån og konvertering af gammel gæld.  

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 

§ 9  

Andelsselskabet kan ikke ophæves uden efter aldeles eenstemmig beslutning og i gældfri stand, eller 
ved overgang til kommunal eller anden offentlig institution der da skal sørge for andelshavernes 
fritagelse for, eller dokumentere at måtte overtage disses solidariske ansvar.  

Evt. kontantbeholdning anvendes efter generalforsamlingens skøn og beslutning, men kan ingensinde 
uddeles til andelshavere.  

Således vedtaget på generalforsamlingen i Nr. Søby d. 30. april 1974.  

Veller Hansen  

 


