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Vedtægter for Andelsselskabet Studsgård Vandværk.
Navn og formål.
Andelsselskabets navn er Studsgård Vandværk.

§1

§2
Andelsselskabets formål er, at forsyne brugere inden for andelsselskabets forsyningsområde med
vand fra eget vandværk.
Andelshavere.

§3
Andelshavere er ejere af ejendomme med selvstændig vandmåler inden for forsyningsområdet, der får
leveret vand fra andelsselskabets vandværk.
§4
Ved tilslutning af nye ejendomme kan andelshaverne optages mod at betale de udgifter, der er
forbundet med oprettelse af forbindelse til andelsselskabets eksisterende ledningsnet, samt de til
enhver tid gældende tilslutningsafgifter for vandtilslutninger, som derefter er andelsselskabets
ejendom, forbindelser fra første stophane efter hovedledningen samt alle husinstallationer ejes af
andelshaveren. Dog ejer andelsselskabet alle målere, benyttet til afregning til andelsselskabet.
§5
Dør en andelshaver, overgår dennes rettigheder og forpligtelser til de retmæssige arvinger.
Sælger eller afstår en andelshaver sin ejendommen, indtræder køber i alle rettigheder og forpligtelser
over for andelsselskabet fra overdragelsestidspunktet. Dette gælder dog ikke evt. rettigheder og/eller
forpligtelser, der er indgået som personlige aftaler.
Den tidligere ejer/lejer er forpligtiget til at meddele ejerskifte og hæfter for den nye ejers/lejers
forbrug indtil ejerskiftet er meddelt. Det er dog andelshaveren der indestår som garant for evt.
skyldigt beløb ved lejers fraflytning af lejemål.
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte, kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse.
Før en sådan udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved
forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal
indbetales.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle
omkostninger afholdes af medlemmet.
Regnskab, økonomi og forpligtigelser

§6

Andelsselskabets regnskabsår er kalenderår.
Med ansvar overfor bestyrelsen varetages regnskabet af den konstituerede kasserer.
Tegningsret i forbindelse med optagelse af kortfristede lån har hele bestyrelsen i forening. I andre
forbindelser tegnes andelsselskabet af denne formand (næstformand) samt et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele begrænset prokura.
Tilstillede midler skal anbringes i andelsselskabets navn, på den for andelsselskabets bedst mulige
måde, efter et rimeligt forsigtighedsprincip.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet arbejdskraft.
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§7
Regnskabsåret skal være afsluttet og revideret senest 1. marts.
Det reviderede årsregnskab vil sammen med bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, ligge til
gennemsyn på vandværket, senest 14 dage før generalforsamlingen, hvor det fremlægges til godkendelse.
Gennemsyn kan aftales med et bestyrelsesmedlem.
Revisorerne har ret til uanmeldt kasseeftersyn.
§8
Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, hæfter andelshaverne solidarisk for alt gæld og alle forpligtelser,
som andelsselskabet på lovlig vis påtager sig, eller er blevet pålagt.
§9
Andelshaverne afkræves et beløb til dækning af:
• Forrentning og afdrag på andelsselskabets gæld.
• Udgifter til fremskaffelse af vand.
• Vedligeholdelse og fornyelse af andelsselskabets ejendom.
• Andre udgifter, andelsselskabet på lovlig vis har påtaget sig eller er blevet pålagt.
Beløbet beregnes af bestyrelsen og forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingens beslutning om dette, offentliggøres på et takstblad, der forefindes på vandværkets
hjemmeside og kan udleveres til andelshaverne efter anmodning.
§10
For udlejningsejendomme opkræves de i § 9 nævnte beløb af lejeren.
§11
Ændre en andelshaver sin virksomhed således at vandforbruget ændres, kan afgifterne ændres jvf. § 9.
Overholder en andelshaver eller bruger ikke sine forpligtigelser overfor andelsselskabet, skal bestyrelsen
tage de af generalforsamlingen besluttede skridt for at sikre at forholdet normaliseres.
De skridt bestyrelsen skal tage, skal fremgå af det i § 9 nævnte takstblad, samt af de skrivelser bestyrelsen
måtte tilsende andelshaverne ved udøvelse af generalforsamlingens beslutning.
§12
Andelshavere og andre brugere er forpligtet til at overholde de regler for vandinstallationer og benyttelse
af vand, som på retsmæssig måde foreskrives af leverandøren. Installationerne kan til enhver tid
kontrolleres af bestyrelsen. Der kan kræves særlige foranstaltninger, hvor der er en risiko for tilbageløb
af brugt vand.
Hvis konstaterede fejl ikke rettes inden for en meddelt tidsfrist, kan bestyrelsen lade dem rette på
andelshaverens regning eller lade forsyningen afbryde.
Generalforsamlingen
§13
Generalforsamlingen er andelsselskabets øverste myndighed.
§14
Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved, opslag
på værkets hjemmeside. Ud over tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, skal dagsordenen
fremgå af indkaldelsen og indeholde mindst følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af stemmeberettigede.
Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning til godkendelse.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud ifølge regnskabet.
Behandling af indkomne forslag.

Vedtægter for Studsgård Vandværk
16. juni 2021

7. Budget for det efterfølgende regnskabsår – herunder fastsættelse af afgifter – der godkendes efter
generalforsamlingens eventuelle ændringer, sammen med eventuelle korrektioner af budget af
indeværende år.
8. Valg af formand (lige år).
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (en eller to lige år og to ulige år).
10. Valg af to suppleanter (hvert år).
11. Valg af revisor (hvert år).
12. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 6 skal være formanden i hænde 1. marts. Sådanne
forslag skal fremlægges mundtlig af forslagsstilleren eller en af denne udpege andelshaver.
Rettidige indkomne forslag fremgår af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
§15
Stemmeberettigede på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling er andelshavere der ikke jvf.
§ 11 er i restance til andelsselskabet. Til de stemmeberettigede andelshavere udleveres stemmekort og
stemmeseddel under dagsordenens pkt. 1. Valgbar er enhver, stemmeberettiget andelshaver. Hver
andelshaver har én stemme uanset størrelsen af vandforbrug. Stemmeret kan kun udøves ved personlig
fremmøde, eller ved fuldmagt til anden stemmeberettiget fremmødt. Ingen kan udøve stemmeret for
mere en indtil 5 andelshavere. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der højst må
være 1 måneder gammel.
§16
Valgbar til bestyrelsen er kun stemmeberettigede andelshavere.
Forslag til personvalg på generalforsamlingen stilles mundtlig.
For at kunne opnå valg på generalforsamlingen skal en andelshaver som hovedregel være til stede.
Såfremt en andelshaver ikke er i stand til at give møde, accepteres i stedet en skriftlig tilkendegivelse fra
andelshaveren om, at være villig til at lade sig opstille til valg under en eller flere af dagsordenens
punkter 8 til 12.
§17
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte andelshavere, og almindelige
sager afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede andelshavere.
Beslutning om:
• Køb eller salg af fast ejendom
• Optagelse af langfristede lån
• Ændringer i nærværende vedtægter.
Kræver at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede andelshavere stemmer herfor.
Afstemning ved personvalg skal være skriftlig når der opstilles flere personer, end der skal vælges. Andre
valg og afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre blot en ønsker skriftlig afstemning.
§18
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde, som
ikke er beskrevet i nærværende vedtægter.
§19
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hvis:
• Bestyrelsen med simpelt flertal beslutter dette eller
• mindst ¼ af andelshaverne fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom.
Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest fire uger efter anmodningens modtagelse.
For indkaldelse, afstemnings- og behandlingsmåde gælder samme regler som ved den ordinære
generalforsamling.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen er selskabets øverste ledelsesorgan.

§20

Bestyrelsen består ud over den af generalforsamlingen valgte formand af mindst 3 højest 4 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med
en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Såvel formand som bestyrelsesmedlemmer vælges som udgangspunkt for en 2 årig periode.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder ved skriftlig henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne samt
evt. suppleanterne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne
er til stede. Beslutninger på et bestyrelsesmøde træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Næstformanden træder i formandens sted, når denne er forhindret i at udøve sit formandshverv.
I tilfælde af formandens forfald, overtager næstformanden denne post indtil førstkommende
generalforsamling.
Bliver antallet af bestyrelsesmedlemmer mindre end 3 indkaldes en suppleant, der herefter er medlem af
bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan i denne situation om nødvendig
foretage omkonstituering.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne, hvor de har taleret, men ikke stemmeret.
§21
Bestyrelsens sekretær fører en protokol, i hvilken alle beslutninger såvel ved generalforsamlinger som
ved bestyrelsesmøder indføres. Et mindretal kan forlange motivering for sin afstemning indført i
protokollen.
Ophævelse af andelsselskabet.
Ophævelse af andelsselskabet kan kun ske ved mindst ¾ af de på en ordinær generalforsamling
fremmødte stemmeberettigede andelshavere stemmer herfor. Derefter skal bestyrelsen indkalde til
ekstraordinær generalforsamling jf. § 19, her kan beslutningen konfirmeres ved simpelt flertal blandt de
fremmødte stemmeberettigede andelshavere.
Den ekstraordinære generalforsamling tager så beslutning om afhændelse af andelsselskabets ejendom,
samt om anvendelse af overskud eller dækning af underskud. Hvis der er tale om ophævelse af
andelsselskabet, kan den ordinære generalforsamling vælge et forretningsudvalg bestående af mindst 3
og højst 5 medlemmer, der indenfor en angiven periode får til opgave at udføre de beslutninger, der
træffes her.
Ikrafttræden.
Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 16. juni 2021 og træder i kraft samme
dato. Samtidig ophæves alle tidligere vedtægter for andelsselskabet.
Studsgård den 16. juni 2021.
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