Vedtægt for
Karlslunde Strands Vandværk Andelsselskab
Stiftet anno 1934 – CVR nr. 16647217
§ 1 Navn og formål
Selskabets navn er Karlslunde Strands Vandværk, Andelsselskab, og selskabet er en videreførelse af det
hidtidige andelsselskab af samme navn, stiftet den 31. oktober 1934.
Andelsselskabets formål er 1. I henhold til det for vandværket gældende regulativ, at forsyne ejendomme indenfor vandværkets
forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige produktionspris, som dog skal dække
forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser, samt
2. at varetage andelshavernes fælles interesser i alle spørgsmål, som står i naturlig tilknytning til deres
vandforsyning.
§ 2 Medlemmer
Andelsselskabets medlemmer er grundejere, der er registreret som andelshaver i Karlslunde Strands
Vandværk eller i øvrigt har underskrevet optagelseserklæring og betalt indskud, hvis størrelse fastsættes af
generalforsamlingen, samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet, eller personer, som har overtaget
en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var andelshaver. Hidtidige vandaftagere, bortset fra de i §
5, stk. 2, omtalte ejendomme eller institutioner, kan optages som andelshavere mod indbetaling af et
indskud, i henhold til takstbladet, og hvilket beløb i øvrigt til enhver tid kan ændres ved
generalforsamlingsbeslutning. Optagelse som andelshaver sker pr. 1. januar. Bortset fra de i § 5 anførte
tilfælde, kan forsyning med vand kun ske til andelshavere.
§ 3 Medlemmernes rettigheder
Andelshavere har ligelig andel i andelsselskabets formue i forhold til antal andelsregistreringer, noteret i
andelsselskabets bøger, idet alle andele er lige.
§ 4 Medlemmernes forpligtelser
For lån som andelsselskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for
alle øvrige forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk, dog at ingen andelshavers hæftelse kan overstige
kr. 1.000. Kreditorerne kan dog først holde sig til andelshaverne, såfremt det har vist sig umuligt at opnå
dækning hos andelsselskabet. Andelshaverne hæfter indbyrdes ligeligt. Indtil en ny ejer har underskrevet
ejerskifteerklæring, hæfter den hidtidige ejer for vandafgift og andre forpligtelser overfor andelsselskabet,
men er uden andel i andelsselskabets værdier.
I forbindelse med ejerskifte, påhviler det køber og sælger selv at ordne mellemværende vedrørende
vandafgift, målerafgift m.v. over ejendommens refusionsopgørelse. Enhver andelshaver er ansvarlig overfor
andelsselskabet for sine eventuelle lejere. Selskabet kan betinge sig, at en ny ejer betaler samtlige en
tidligere ejers restancer vedrørende vandafgifter og evt. andre forpligtelser overfor vandværket.
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§ 5 Levering til ikke-medlemmer (købere)
Levering af vand kan indtil videre ske til hidtidige vandaftagere, der ikke er andelshavere, og levering sker på
de i regulativet og vedtægterne fastsatte vilkår. Enkelte ejendomme eller institutioner, som ifølge deres
natur eller ifølge særlige omstændigheder efter bestyrelsens skøn, ikke kan være andelshavere, vil mod en
af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand, såfremt bestyrelsen skønner, at vandværkets og
ledningsnettets kapacitet tillader det.
Købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset
fra § 4, stk. 1-2.
§ 6 Forsyningsanlæg og -ledninger
Andelsselskabet anlægger vandværker med boringer inkl. behandlingsanlæg og pumper. De bekostes af
selskabet og er dets ejendom. Forsyningsledninger anlægges af selskabet i henhold til de i regulativet pkt. 4
anførte økonomiske og tekniske betingelser. Forsyningsledninger er selskabets ejendom, ligesom
vedligeholdelsen påhviler selskabet. Stikledninger anlægges i henhold til regulativets pkt. 5 og tilhører
vandforsyningen. Vedligeholdelsen til og med stophanen, påhviler selskabet. Ledninger efter stophanen
anlægges, bekostes og vedligeholdes af grundejeren.
§ 7 Indskrænkninger i vandleverancen og overtrædelse af vedtægter og regulativ
Vandspild må ikke forekomme, jfr. regulativets pkt. II, og havevanding med slange, turbine eller anden
mekanisk indretning er ikke tilladt, med mindre andet er meddelt af vandværket. I øvrigt henvises til
regulativets pkt. II. Ved grov eller gentagen overtrædelse af vandværkets vedtægter og/eller regulativ
kan vandværkets bestyrelse pålægge andelshavere og vandaftagere en bod, som fremgår af takstbladet.
Boden betragtes som skyldig afgift til vandværket og undladelse af betaling kan foruden retslig inddrivelse
af beløbet, medføre lukning af vandtilførslen, jfr. regulativets pkt. 18.
§ 8 Udtrædelse af selskabet
En andelshaver kan udtræde af selskabet, når hans stikledning afmonteres ved forsyningsledningen, og når
han til selskabet har betalt den ham påhvilende del af selskabets gæld. Den udtrædende har intet krav på
andele i selskabets aktiver.
§ 9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
april måned ved Karlslunde Strand eller nærmeste omegn.
Indkaldelse til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger sker med mindst 14 dages skriftligt
varsel til hver enkelt andelshaver. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal følge det
reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår samt en angivelse af de forslag, der skal behandles på
generalforsamlingen. Forslag fra andelshavere må, for at kunne komme til behandling på den ordinære
generalforsamling, være formanden i hænde inden 1. marts det pågældende år.

side - 2

På den ordinære generalforsamling foretages 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning om det forløbne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Budget for det kommende år fremlægges
Forslag til takstblad forelægges, samt fastsættelse af honorarer til formand og øvrige
bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af formand, respektiv kasserer samt valg af ét respektiv to bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af kritisk revisor og suppleant, begge andelshavere
10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
11. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 100 stemmeberettigede
andelshavere fremsætter begæring derom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og i indkaldelsen skal
dagsordenen angives. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et referat i en dertil af
bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten tillige med de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kan kun ske iht.
generalforsamlingsbeslutning og vedtagelse herom kan ske med simpel stemmeflerhed. Forslag om
optagelse af lån skal optages som særskilt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.
§ 10 Stemmeret og afstemninger
På generalforsamlingen har hver andelshaver 1 stemme for hver registrering, der lyder på vedkommendes
navn. Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af, at vedkommende andelshaver ikke er i restance
med betalingsforpligtelser overfor vandværket. Kvittering for betaling af seneste halvårlige vandafgift
gælder som adgangstegn til generalforsamlingen for andelshavere. Der kan stemmes ved fuldmagt, der skal
være skriftlig og dateret. Fuldmagter, der kun kan udstedes til en andelshaver, skal være bilagt kvittering for
betaling af seneste halvårlige vandafgift. Fuldmagterne skal afleveres til dirigenten umiddelbart efter
dennes valg. Ingen andelshavere kan på generalforsamlingen foruden sin egen stemme repræsentere mere
end én andelshaver. Enhver andelshaver er berettiget til at kræve hemmelig, skriftlig afstemning. Såvel på
ordinære som på ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog
kræves til beslutning om vedtægtsændring 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 2 forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen i løbet af 4 uger til en
ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset
antallet af fremmødte andelshavere.
Generalforsamlingen vælger særskilt formand og kasserer, der afgår skiftevis. I øvrigt konstituerer
bestyrelsen sig selv.
Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen
generalforsamling, før alle lån og gældsforpligtelser er fuldt betalt.
§ 11 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den
ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
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Bortset fra formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Over alle
møder føres protokol, der underskrives af deltagerne i mødet.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at vandafgiften og andre afgifter opkræves i overensstemmelse med
vedtægterne og regulativet, og bestyrelsen kan for vandværkets regning antage personale i fornødent
omfang samt i øvrigt engagere teknisk, juridisk og administrativ bistand samt afholde de efter bestyrelsens
skøn nødvendige udgifter hertil samt til bogføring, revision, forsikringer, tilsyn m.v.
Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstilling af årsregnskab og budget. Det påhviler
bestyrelsen at forelægge regulativ og takstblad samt eventuelt nødvendige ændringsforslag hertil til
godkendelse af kommunalbestyrelsen.
§ 12 Tegningsret
Andelsselskabet tegnes af formanden og kassereren i forening eller en af disse i forbindelse med et af de
øvrige bestyrelsesmedlemmer.
§ 13 Regnskabet
Andelsselskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december (kalenderåret). Det årlige overskud, der
måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til andelshaverne,
medmindre selskabet opløses, jfr. vedtægternes § 15.
Med undtagelse af normal forrentning eller tilbagebetaling af indskudsbetaling, skal selskabets eventuelle
overskud anvendes til vandværkets formål som udbygning, forbedring og videreførelse af virksomheden.
Revision af regnskaberne foretages af den af generalforsamlingen valgte statsautoriseret eller registrerede
revisor samt af den af generalforsamlingen valgte kritiske revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne
og af bestyrelsen.
§ 14 Vedtægter og regulativ
Enhver andelshaver og vandaftager kan hos bestyrelsen få udleveret et eksemplar af gældende vedtægter,
regulativ og takstblad - vederlagsfrit. Yderligere eksemplarer, i henhold til takstbladet.
§ 15 Selskabets opløsning
Andelsselskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet.
Opløsningen kan i øvrigt 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 ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 10 angivne
bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. Andelsselskabets vedtægtsændringer er vedtaget på
andelsselskabets generalforsamling den 7. juni 1994, og de træder straks i kraft.
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