VEDTJEGTER
FOR
N0DEBO VANDVJERK
§1
Stk. 1.

Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo
Vandvrerk.

Stk.2.

Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune
formal

§2
Stk. 1.

Selskabets formal er i overensstemmelse med den til enhver tid greldende vandforsyningslov og det for vandvrerket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for
vandvrerkets fosyningsomrade med godt og tilstrrekkeligt vand samt varetage medlemmemes frelles interesser i vandforsyningssp0fgsmal samt deraf afledte forhold.
medlemmer

§3
Stk. 1.

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsomradet, kan blive medlem af selskabet.

Stk.2.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejeme af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst pa ejendommen.

Stk.3.

Ejendomme ejet af andelsboligforeninger udg0r en fast ejendom pr. selvstrendig
matrikuleret ejendom.

medlemmernes rettigheder

§4
Stk.1.

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand pa de vilkar, der er fastsat
i det afkommunens fastsatte regulativ.

Stk.2.

Ved indmelde1se udleveres vedtregter, regulativ og greldende takstblad.

2medlemmernes forpligtelser og hreftelse i 0vrigt

§5
Stk. 1.

For enhver af selskabets forpligtelser hrefter medlernmeme personligt, subsidirert og
solidarisk.

Stk.2.

Medlemmeme hrefter indbyrdes solidarisk i forhold, der svarer til medlemmets
indskud.
For at ligestille medlemmeme regnes alle tidligere indskud for svarende til den i
greldende takstblad anf0rte tilslutningsafgift bel0b pa tidspunktet for eventuelt kravs
forfald.

Stk.3.

Ethvert medlem indtrreder med alle rettigheder og forpligtelser, der fremgar af
vandvrerkets regulativ og takstblad - herunder betaling af indskud (kapitalindskud til
hovedforsyningsanlreg og -ledninger), samt af nrervrerende vedtregter.

Stk.4.

Safremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlernmet - ved d0dsfald
medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtrreder i
medlemmets forpligtelser over for selskabet. Nar selskabet har modtaget meddelelsen
om ejerskifte, oph0rer medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

medlemmernes forpligtelser og hreftelser i 0vrigt

§6
Stk. 1.

Udtrreden af selskabet kan ske ved grundens oph0r som selvstrendigt matrikel, eller
hvis ejendommen overf0res til andet forsyningsomrade.

Stk.2.

Safremt en grund oph0rer som selvstrendigt matrikel, afbrydes stikledningen fra
forsyningsledningen og medlemmet udtrreder af selskabet.

Stk.3.

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

levering til ikke medlemmer (kobere)

§7
Stk. 1.

Institutioner - som if0lge deres natur - eller ejere af enkelte ejendornme - som if0lge
srerlige omstrendigheder - ikke kan vrere medlemmer, viI mod en afbestyrelsen
fastlagt afgift - kunne ta leveret vand. Sadanne k0bere skal forpligte sig til at
overholde vandvrerkets vedtregter og regulativ.

Stk.2.

Det samme grelder distributionsforeningerlselskaber, der helt eller delvist drekker
deres leveringspligt ved k0b af selskabet.

3 Stk. 3.

Bestyrelsen fastlregger i hvert enkelt tilfrelde vilkerrene for sadanne vandleverancer

generalforsamling
§ 8.

Stk. 1.

Generalforsamlingen er se1skabets h0jeste myndighed.

Stk.2.

Ordimer generalforsamling afholdes hvert err i marts maned.

Stk.3.

Indkalde1se til generalforsamlinger, savel ordinrere som ekstraordinrere, sker med
mindst 21 dages varsel ved annoncering i en lokal avis samt pa vandvrerkets
hjemmeside med angivelse af dagsorden

Stk.4.

Forslag skal, for at kunne behandles pa en ordinrer generalforsamling, afgives
skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage f0r generalforsam1ingen. Eventuelle forslag viI
fremga afvandvrerkets hjemmeside senest 7 dage f0I generalforsamlingen

Stk.5.

Dagsorden for den ordinrere generalforsamling skal mindst indeholde f0lgende
punkter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab forelregges til godkende1se
Forslag til takstblad forelregges
Behandling af indkomne forslag
Budget for det/de kommende err forelregges til godkende1se
Valg til bestyre1sen
(Formanden og kasserer vrelges direkte pa generalforsamlingen,
henholdsvis i lige og ulige ar)
8. Valg af suppleanter til bestyre1sen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Stk.6.

Ekstraordinrer generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Stk.7.

Ekstraordinrer generalforsamling skal indkaldes, nar mindst 10% af medlemmerne
fremsretter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig
dagsorden.

Stk.8.

I sidstnrevnte tilfrelde skal generalforsamlingen afholdes inden to maneder efter
modtagelsen af den skriftlige begrering og dagsorden skal udsendes med indkaldelsen

Stk.9.

De pa generalforsamlingen trufne beslutninger indf0res i referat, der underskrives af
dirigenten.

4 bestyrelsen

§9
Stk. 1.

Selskabets bestyrelse bestar af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmeme for 2 ar ad
gangen, idet der hvert ar pa den ordinrere generalforsamling afgar skiftevis 3 og 2
medlemmer.

Stk.2.

Suppleanter bestar af 2 medlemmer, valgt blandt medlemmeme for 2 ar ad gangen.
idet der vrelges 1 medlem hvert ar pa den ordinrere generalforsamling. Suppleanten
med st0rst anciennitet er 1. suppleant.

Stk.3.

Genvalg afbestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Stk. 4.

Formand og kasserer vrelges direkte af generalforsamlingen, den 0vrige bestyrelse
konstituerer sig selv

Stk.5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst 3 af medlemmeme er til stede.
Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansrette fom0dent personale og
ligeledes afholde de efter dens eget sk0n n0dvendige udgifter til administration, drift,
reparation og vedligeholdelse..

Stk.6.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsf0relsen og opstiller regnskab og budget.

Stk.7.

Bestyrelsen fastsretter selv sin forretningsorden og f0rer referat, der underskrives af de
tilstedevrerende bestyrelsesmedlemmer.

Stk.8.

Anlregsinvesteringer skal forelregges generalforsamlingen og godkendes.

Stk.9.

Anlregsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget ink!. eventuelle henlreggelser,
skal forelregges generalforsamlingen.

Stk. 10.

Bestyrelsen kan i tilfrelde af overtrredelse af konkrete pabud palregge overtrrederen en
srerafgift, som skal fremga af takstbladet.

stemmeret og afstemninger

§ 10
Stk. 1.

Hvert medlem har en stemme pr. ejendom, som vedkommende ejer.

Stk.2.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejeme af de enkelte
ejerlejligheder, der er andelshavere, med mindre andet er tinglyst i ejendommen.
Ejendomme, ejet af andelsboligforeninger, udg0r en fast ejendom pr. selvstrendig matrikuleret ejendom.

- 5 Stk.3.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen
stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Stk.4.

Ethvert medlem kan krreve skriftlig afstemning. K0bere af vand i henhold til § 7 har
ret til at overvrere generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afg0relse
trreffes ved simpel stemmeflerhed.

Stk.5.

Forslag til vedtregtsrendringer kan kun vedtages, mIT mindst 2/3 af de
stemmeberettigede er til stede, og nar mindst 2/3 af disse stemmer for.

Stk.5.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages pa en
efterf0lgende ekstraordinrer- eller nreste ars generalforsamling med 2/3 af de afgivne
stemmer, uanset antallet af fremm0dte stemmeberettigede.

tegningsret

§ 11
Stk. 1.

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk.2.

Ved k0b, salg eller pantsretning af fast ejendom og ved udstedelse af greldsbeviser
krreves dog hele bestyrelsens underskrift.

Stk.3.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

regnskab

§ 12
Stk. 1.

Selskabets arlige regnskabsar 10ber fra den 01.01-31.12.

Stk.2.

Det arlige overskud, der matte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og
henlreggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Stk.3.

Revision af regnskaber foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de
generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en afbestyrelsen antaget revisor.

Stk.4.

Arsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
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oplosning
§ 13
Stk.1.

Opl0sning kan kun besluttes, sMremt % af samtlige stemmeberettigede stemmer
derfor.

Stk.2.

Dersom opl0sningen viI kunne ske uden indskrrenkninger i forsyningsmulighederne
f.eks. ved fusion med et andet vandvrerk eller ved kommunal overtagelse, kan
opl0sningen dog besluttes efter de i § 10 angivne bestemmelser vedmrende
vedtregtsrendringer.

Stk. 3.

Den opl0sende generalforsamling trreffer afg0relse om eventuelle aktivers anvendelse.
Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne men kan overf0res til et
andet selskab, der varetager samme eller lignende formal som selskabet.

ikrafttrreden
§ 14
Stk. 1.

Selskabets seneste vedtregter er vedtaget pa den ordinrere generalforsamling 13. marts
1996 med rendringer 13. marts 2008.

Stk.2.

Disse vedtregter trreder i kraft den 1. Januar 2010.

dato 26. marts 2009

Som dirigent

For bestyrelsen
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