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Navn og hjemsted

FormAl

Medlemmel

Medlemmernes
rettigheder

Medlemmernes
forpligtelser

51
Selskabet, der er stiftet den 23. oktober 1936, er et andelssel-
skab, hvis navn er

" A n delsse I ska b et St e n I sse Va n dva r k -
Selskabet har hjemsted iStenlOse Kommune.

s2
Selskabets formel er,

1. i henhold til det for vandvarket galdende falles regulativ
at forsyne ejendomme inden for vandverkets forsynings-
om rede med godt og tilstrekkeligt vand til lavest m ulige
pris, som dog skal dekke forsvarlige afskrivninger af an-
lag og rimelig henleggelse til fornyelser, samt

2. at varetage andelshavernes felles interesser i alle sporgs-
m5l,  som ster i  natur l ig t i lknytning t i l  deres vandforsy-
n Ing.

53
Enhver, der har tinglyst adkomst ti l fast ejendom i forsynings-
omredet, kan blive medlem af andelsselskabet. For eiendom-
me der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte
eierlej l ig heder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst
pA ejendommen.

Andelshaverne har ret ti l at blive forsynet med vand 06 de i
fallesregu lativet f astsatte vilkAr.

Fo-r. ten, 
"orn 

andelsselskabet m6tte optage, s6vel som for
l6nenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle Ovrige
forpligtelser hefter medlemmerne solidarisk.
Kreditorerne kan dog forst holde sig til de enkelte andelsha-
vere, efter det har vist sig umuligt at opne dakning hos an-
delsselskabet.
Sekundert hafter andelshaverne indbyrdes ligeligt.
Enhver andelshaver er ansvar l ig for  s ine eveniuel le le jere.
Satremt et  medlem s€lger,  e l ler  p6 anden mAde afstAr s in
eiendom, er han (ved dodsfald hans bo) forpl igtet  t i l ,  at
underrette selskabet om andringen. Sker dette ikke. mister
han sin ret ti l andel i selskabets verdier, men hefter frem_
deles for dets forpligtelser.
Selskabet kan betvinge sig, at den nye ejer betaler samtlige
den tidligere ejers restancer for vandafgifter, ogs6 i ti lfelde
af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfolgelse.

34



Levering til
ikke-medlemmer

Indskrenkninger
vandleverancen

Udtredelse at
selskabet

g6
Enkel te ejendomme el ler  inst i tut ioner,  som i f lg.  deres natur
el ler  i f lg.  s€er l ige omstandigheder,  ikke kan vare andelsha-
vere, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne f6 leve-
ret vand, s6fremt bestyrelsen skOnner at vandvaerkets og
ledningsnettets kapacitet ti l lader det. K0bere skal forpligte
sig til at overholde vandvarket fellesregulativ samt vedtag-
ternes bestemmelser bortset fra ovenstaende 5 5, afsnit 1
og 2-

97
Bestyrelsen afgOr.  ihvi lken udstrakning og p5 hvi lke bet in-
gelser havevanding mA finde sted. Eventuel ekstra afgift fast-
settes itakstbladel.
Hverken andelshavere,  e l ler  brugere der af tager vand i f lg.  5
6,  m6 forsyne andre end eventuel le le jere med vand.
Videresalg f .eks.  t i l  campingpladser o.  l ign. ,  me kun f inde
sted med bestvrelsens samtvkke,
Vandspild er forbudt, jf. fellesregu lativet.

E8
Udtraden af  selskabet kan ske i  t i l fa lde af  nedr ivning. ved
grundens ophpr som selvstandigt  matr ikelnummer,  e l ler
hvis ejendommen overf@res til andet forsyningsomrdde.
Sefremt en grund ophprer som selvstandigt  matr ikelnum-
mer, afbrydes stikledningen ved forsyningsledningen, og an-
delshaveren udtreder af selskabet.
Ved udtreden kan der ikke udbetales el ler  udloddes andel  i
selskabets formue, l igesom evt.  omkostninger afholdes af
andelshaveren.

59
General forsaml ingen er selskabets hpjeste myndighed.
Ordiner general forsaml ing afholdes hvert  6r  inden udgan-
gen af  apr i l  m6ned. Indkaldelse t i l  general forsam l ing sker
med mindst 14 dages varsel  ved averter ing i  en el ler  f lere
lokale aviser, eller pr. brev.
Generalforsamlingens dagsorden fastlagges senest 21 dage
forud for dens afholdelse. Forslag, som ikke er pefort dags-
ordenen, v i l  ikke ku nne komme t i l  afgorelse,  hvorfor fors lag
fra andelshavere t i l  den ordinare general forsaml ing skal  af-
gives t i l  bestyrelsen inden den 15. februar.  S6danne forslag
skal  udsendes med indkaldelsen
PA den ordinare general forsam l ing foretages folgende:

1.  Valg af  d i r igent.
2.  Formanden af lagger beretning om det for l@bne 6r.

Generalfolsamling



3. Det reviderede regnskab forel€gges til godkendelse.
4.  Godkendelse af  regnskab og budget fo i  Stenl ien

Vandvark a.m.b,a.
5.  Budget og takstblad for det kommende 5r f remlag_

g es.
6.  Behandl ing af  indkomne forslaq.
7.  Valg af  medlemmer og suppleanter t i l  bestyrelsen.
8.  Valg af  5 medlemmer f ra bestvrelsen t i l  Stenl ien

Vandvark a.m.b.a. 's bestyrelse
9, Valg af  revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuel t .

Al le valg galder for  2 6r.
De to revisorer afg6r en ad gangen
plea nt  kan genvalges.

efter tur. Revisor og sup-

Stemmeret og
afstemningel

Andr inger i  bestyrelsens honorar skal  godkendes p6 den
ordinere genera l forsam l ing.
Ekstraordinare general forsaml inger kan indkaldes, n6r be-
styrelsen f inder det n@dvendigt ,  e l ler  ndr mindst l \yo af  an-
delshaverne til bestyrelsen fremsatter forlangende herom,
ledsaget af  en skr i f t l ig dagsorden.
I  s idstnavnte t i l fa lde skal  genera l forsam l ingen afholdes
inden 2 mAneder efter modtagelsen af begaringen, og dags-
ordenen skal  f remg6 af  indkaldelsen.
Over det p6 generalforsamlingen passerede indf@res et re-
sum6 ien af  bestyrelsen autor iseret  protokol ,  der underskr i -
ves af  d i r igenten-

5 10
Ingen andelshaver har mere end 6n stemme. En andels-
haver kan dog udover egen stemme kun afgive yder l igere
en stemme ved fu ldmagt.
Enhver andelshaver kan kreve hemmel ig skr i f t l ig afstem-
n ing.  KObere i  henhold t i l  5 6 har ret  t i l  at  overvare qeneral-
forsaml ingen og del tage id iskussionen. men har ingdn stem-
meret.
SSvel  p6 ordinare som pA ekstraordinare general forsam-
linger traeffes afg6relser ved simpel stemmeflerhed. Doo
kreeves der ti l beslutning om vedtagtseend rin g mindst 2-l3
af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af andels-
haverne vare reprasenterede ved den peg€ldende gene_
ral forsaml ing. Safremt kun den forste,  men ikke den inden
af disse to forudsatninger er opfyldt, indvarsler bestvrelsen
i  lobet af  14 dage t i l  en ekstraordiner general forsa mi ing,  p6
hvilkerr forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne siem-
mer uanset antal let  af  f remmodte andelshavere.
Bestemmelsen i  denne vedtegt vedrorende den sol idar is-
ke haftelse kan ikke andres af  nogen gene ral forsam l ing,
f@r a l le l6n er fu ldt  t i lbagebetal t .



Bestyrelsen

Tegningsret

Regnskabet

511
Bestvrelsen bestar af 7 medlemmer. Der vaelges 3 det ene
er og 4 det andet 6r Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og
suoDleanter kan finde sted.
Der velges 2 suppleanter.  Hver suppleant valges for 2 6r
ad gangen, idet der velges en suppleant hvert 6 r. Ved afgang
fra bestyrelsen tiltrader den suppleant der er valgt det fore-
g6ende 6r.
Bestyrelsen veelger selv sin formand, nestformand, kasse-
rer og sekreter. Den er beslutningsdygtig, nar mindst halv-
delen af  medlemmerne er t i ls tede. Ved stemmel ighed g0r
formandens stemme udfaldet. Bestyrelsen har ret ti l godt-
gOrelse efter statens regler for p6kravede rejser vedr0rende
andelsselskabet.
Bestyrelsen er ansvarlig for. at vandafgiften opkreves i over-
ensstemmelse med vedtagterne og kan for vandverkets
regning antage personale iforn@dent omfang (i eller udenfor
sin midte) samt afholde de efter dens eget skon n@dvendige
udgifter ti l bogfgring, revision, kautionsforsikring, ti lsyn,
optegning og ajourfpring af lednings-plan etc.
Bestyrelsen har ansvaret regnskabsforelsen og opstil ler ars-
regnskab og budget.
Det pehviler bestyrelsen, at forel@gge fallesreg ulativet og
takstbladet samt nodvendige endringsforslag hertil ti l god-
kendelse af  komm u nalbestyrelsen iStenl@se Kommune.
Bestyrelsen fastsatter selv sin forretningsorden og f6rer for-
ha ndlingsprotokol, der underskrives af de tilstedev@rende
bestyrelsesmedlemmer.

812
Andelsselskabet tegnes af formanden i forening med et be-
stvrelsesmedlem.
Alle regninger skal vere attesterede af en af disse.
Ved kob, salg eller pantsatning af fast ejendom og ved udste-
delse af geldsbeviser kraves at 5 af de 7 bestyrelsesmed-
lemmer underskriver.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrorende anvisningaf
udgifter iforbindelse med daglig drift.

5 13
Andelsselskabets regnskabser er kalenderAret.
Det arlige overskud, der mette fremkomme efter forsvarlige
afskrivninger og henlaggelser, kan ikke udbetales til an-
delshaverne, med mindre selskabet oplOses. jf. E 15.
Revision foretages af de to generalforsamlingsva lgte revi-
sorer, samt af en af bestyrelsen valgt statsautorisereVregi-
$reret revtsor.
Arsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrels€n.



Vedtagter og
fellesregulativ

Selskabets
oplpsning

lkrafttraden

t 14
Bestyrelsen drager omsorg for, at hver andelshaver samt
eventuelle k0bere (i henhold til 5 6.) f6r udleveret et eksem-
plar af geldende vedt6egter, fellesregulativ og takstblad.

I  15
Andelsselskabet kan ikke oploses, f0r al gald er afviklet.
Opl0sningen kan kun besluttes, sefremt 3/4 af samtlige stem-
meberettigede stemmer derfor. Dersom oplOsningen vil kun-
ne ske uden indskrenkning af  forsyningsmu l ig hederne,
f .eks.  ved fusion med andet vandvark el ler  ved kommunal
overtagelse, kan opl@sningen dog besluttes efter de i 5 10
angivne bestemmelser vedr0rende vedtagtsendringer.
Den oplosende generalforsam ling treffer afgorelse om akti-
vernes anvenoetse.

5 16
Andelsselskabet Stenlose Vandvarks vedtagter er vedtaget
pa den ordinare genera l forsam l ing den 14. marts 1996, og
pa en ekstraordinar general forsa ml ing den 11. apr i l  1996.


