Vedtægter
for
ANDELSSELSKABET SKIBBY VANDVÆRK

§ 1. Navn og formål
Selskabet var oprindelig et interessentskab stiftet den 7. marts 1903. Med disse vedtægters ikrafttræden ændres
selskabet til et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) hvis navn er Skibby Vandværk a.m.b.a.
Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for
vandværket gældende regulativ, at producere og distribuere vand af drikkevandskvalitet til andelshavernes behov.
Prisen skal dække forsvarlige afskrivninger og rimelige henlæggelser til fornyelser.
Endvidere at varetage andelshavernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.
§ 2. Medlemmer
Andelsselskabets medlemmer er grundejere indenfor værkets forsyningsområde, som har underskrevet
indmeldelsesblanket samt betalt anlægsbidrag i henhold til takstblad eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere
ejer ved overdragelsen var andelshaver.
§ 3. Rettigheder
Andelshaverne har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. Ved indmeldelse
udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
§ 4. Forpligtelser
For enhver af selskabets forpligtigelser hæfter andelshaverne alene med den i selskabet indbetalte kapital. Enhver
andelshaver skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om, at vedkommende indtræder med alle
de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter. Enhver
andelshaver er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt en andelshaver sælger eller på anden måde afstår sin
ejendom, er denne forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i sælgers sted med hensyn til
rettigheder og forpligtelser overfor selskabet.
§ 5. Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændig matrikelnummer, eller hvis ejendommen
overføres til andet forsyningsområde. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved
forsyningsledningen. Den udtrædende har intet krav på andele i selskabets aktiver, ligesom eventuelle
omkostninger afholdes af denne.
§ 6. Levering til ikke-andelshavere (købere)
Institutioner - som iflg. deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som iflg. særlige omstændigheder ikke
kan være medlemmer - vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal
forpligtige sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen
om andelsret og hæftelse.
§ 7. Ledninger over privat grund
Selskabet er berettiget til at føre ledninger over andelshavernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter,
hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved
arbejde af denne art forårsages påviselig skade, betaler andelsselskabet erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte regler
for beregning af denne erstatning. I mangel af sådanne bedømmes grundejerens rettigheder i overensstemmelse
med vandforsyningsloven. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på
ejendommen tinglyst deklaration. Andelsselskabet afholder de dermed forbundne omkostninger.
§ 8. Indskrænkninger i vandleverancen
Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra
udgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet. Ingen aftager må forsyne andre end eventuelle
lejere med vand. Vandspild er forbudt jvf. Regulativet.

§ 9. Generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i andelsselskabets anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Foruden den ordinære generalforsamling kan
der indvarsles til ekstraordinære generalforsamlinger, når bestyrelsen finder anledning dertil eller mindst 50
andelshavere skriftligt begærer det med angivelse af forhandlingsemne. Generalforsamling indvarsles ved
avertering i et på egnen almindeligt udbredt blad med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles ved indvarsling, og intet forslag kan behandles uden at være
optaget på dagsordenen.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand
inden udgangen af januar måned.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det forløbne år.
3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
4. Godkendelse af takstblad.
5. Godkendelse af honorar.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8. Eventuelt.
§ 10. Stemmeret og afstemninger
På generalforsamlingen har ingen andelshaver mere end 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig
afstemning finder sted, når bestyrelsen eller blot 1 medlem kræver dette.
Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.
Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst
2/3 af andelshaverne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke
den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på
hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte andelshavere. Blanke
stemmer regnes som afgivne stemmer.
§ 11. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling
afgår skiftevis 2, 2 og 1 medlemmer. Endvidere vælges to suppleanter for 1 år. Formand og næstformand kan ikke
være på valg samme år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er
til stede. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er ansvarlig for Andelsselskabets drift
i overensstemmelse med gældende vedtægter og regulativ. Den daglige drift ledes af en bestyrer der ligesom evt.
øvrige funktionærer ansættes og afskediges af bestyrelsen.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående
medlems resterende valgperiode.
Bestyrelsen kan få et vederlag, der fastsættes af generalforsamlingen.
Intet medlem af bestyrelsen kan udføre regningsarbejde for vandværket, men kan deltage i licitationer.
§ 12. Tegningsret
Andelsselskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene altid skal være formanden eller
næstformanden.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån tegnes andelsselskabet af den samlede
bestyrelse.
Bestyrelsen kan give prokura til bestyreren.
Evt. optagelse af lån skal forelægges en generalforsamling.
§ 13. Regnskabet
Andelsselskabets regnskabsår er kalenderåret.
Det årlige regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal være færdigt og
revideret således, at det kan ligge til eftersyn i 8 dage for andelshaverne før generalforsamlingen.
Eventuel overskud kan ikke udbetales til andelshaverne, medmindre selskabet opløses, jvf.
§ 14.

§ 14. Opløsning
Andelsselskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige
stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af
forsyningsmulighederne f.eks. ved fusion med andet vandværk eller kommunal overtagelse, kan opløsning dog
besluttes efter de i § 10 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
§ 15. Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18. marts 2008, idet vedtægterne
afløser de pr. 15. september 1977 vedtagne.
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