LOVE
for
Andelsselskabet
KLINTEBJERG VANDVÆRK

§l.
Andelsselskabet KLINTEBJERG VANDVÆRK er stiftet den 27. februar 1964, og har til
formål at forsyne beboerne i Klintebjerg, Gudskov, Gerskov og omegne, med godt husholdningsvand til lavest mulige pris. Ejendomme eller institutioner, der ifølge deres natur eller ifølge særlige omstændigheder ikke kan være andelshaver, kan dog købe vand
fra værket efter beslutning af bestyrelsen. Andelshaver er de ifølge tegningslisten.
samt de efter gældende love indtegnede. Nye andelshavere kan optages, mod at betale
et indskud, som er fastsat af bestyrelsen.

§ 2.
Andelshavere, nuværende og tilkommende, hæfter pro rate for selskabets nuværende
gæld, samt for i fremtiden nystillet gæld til udvidelser, nyanlæg, og dækning af driftsunderskud og andre nødvendige udgifter, samt konvertering af gammel gæld. Som
grundlag for hæftelsen, gælder den til enhver tid opkrævede vandafgift. Andelshavere,
der sælger eller afstår ejendom, er pligtige til at drage omsorg for, at efterfølgeren i
hans sted indtræder som andelshaver, samt at meddele til formanden eller kassereren
om ejerskiftet. Undtagelse heraf medfører at han fremdeles hæfter for sine forpligtelser
overfor selskabet, men kan ikke gøre krav på nogen andel af dets formue eller værdier.
Andelsselskabet ejer boringer. filteranlæg og pumpestation på egen grund matr. 17a af
Østrup sogn. Endvidere ejer og vedligeholder selskabet alle hovedledninger, stikledninger
med skydeventiler og stophaner i offentlig vej indtil privat skel.

§ 3.
Alle på andelshaverens grund eller i dennes ejendom installerede rør og haner vedligeholdes af andelshaveren selv, som skal følge regulativets bestemmelser, og man er
forpligtet til at lade fagmænd udføre arbejdet. Væsentlige ændringer skal meddeles til
bestyrelsen/formanden. Bestyrelsen er bemyndiget til regulativt at fastsætte nærmere
regler for nye andelshaveres tilslutning til hovedledningen, installationen bekostes af
andelshaveren. Ligeledes fastsættes i regulativet nærmere regler for nyinstallationer
eller ændringer i installationer og opsætning af målene.

§ 4.
Vandafgiftens størrelse skal regnes lavest muligt, men skal kunne dække driften af værket,
og nødvendige afskrivninger, henlæggelser og forrentning af og afdrag på gæld etc.
Vandafgiften opkræves halvårligt i månederne: april og oktober, og såfremt betalinger ikke
er sket inden de nævnte måneders udløb, er bestyrelsen berettiget til at afbryde
vandtilførelsen, uden andelshaveren derved er frigjort for sit økonomiske ansvar
og betaling af vandafgiften. Genåbning af vandtilførelsen kan ikke finde sted, uden al
gæld er betalt, og mod betaling af de i regulativet fastsatte omkostninger ved lukning
og oplukning.

§ 5.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. og generalforsamlingen afholdes
hvert år i første kvartal og indkaldes med 14 dages varsel via medie og regnskabet kan
hentes ved formanden 14 dage før. Dagsorden skal altid omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg i henhold til vedtægterne.
7. Eventuelt.
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet under pkt. 5, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag til bestyrelsen skal tilgå skriftligt til medlemmerne senest 8 dage før general~
forsamlingen.

§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når mindst en fjerdedel af medlemmerne fremsætter en skriftlig begæring herom overfor formanden med angivelse af, hvad man ønsker behandlet på den ekstraordinære
generalforsamling.
En ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på initiativ af en kreds af medlemmer,
skal afholdes senest 4 uger efter, at formanden har modtaget begæringen. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes af bestyrelsen, skal indkaldes med mindst 8
dages skriftlig varsel, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden. En ekstraordinær
generalforsamling kan ikke ændre vedtægterne, før de har været behandlet på en ordinær
generalforsamling.

§ 7.
Afstemning m.v. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og
afgør fremgangsmåden for sagernes behandling og stemmeafgivning. Der føres protokol
der underskrives af dirigent og formanden eller dennes stedfortræder.
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflertal. Hvert medlem har
een stemme. Skriftlig afstemning kan finde sted, såfremt et af de på generalfor samlingen
fremmødte medlemmer kræver det.
Lovændringer kan kun vedtages, når mindst halvdelen af andelshaverne er til stede, og
⅔ heraf stemmer derfor, eller når ⅔ af de fremmøde på en ordinær generalforsamling
henviser lovændringen til en ekstraordinær generalforsamling. På en ekstraordinær
generalforsamling træffes afgørelsen ved simpel flertal.

§ 8.
Andelsselskabet ledes af en bestyrelse på 5 mand, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.
Formanden og kassereren vælges på generalforsamlingen. løvrigt konstituerer bestyrelsen
sig selv. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på lige årstal. Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem på ulige årstal. Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen vælger endvidere for to år ad gangen 1 revisor, 1 revisorsuppleant
og 2 bestyrelsessuppleanter, der indtræder såfremt noget bestyrelsesmedlem eller revisor
fratræder sit hverv i perioden. Ingen medlemmer kan nægte at modtage valg for en
periode.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og fører protokol over sine forhandlinger.
Den er bemyndiget til at antage lønnet medhjælp. Efter bestyrelsens indstilling,
fastsætter generalforsamlingen honorar til formand og kasserer. Bestyrelsen varetager
alle selskabets anliggender, og har bemyndigelse til, når den finder det nødvendigt, at
virke med bindende underskrift på selskabets vegne, også ved optagelse af nye lån og
konvertering af gammel gæld.
§9.
Andelsselskabet kan ikke ophæves uden en enstemmig beslutning og i gældfri stand,
eller ved overgang til kommunal eller anden offentlig institution, der skal sørge for at
andelshaverne fritages for, eller dokumentere at måtte overtage disses økonomiske ansvar. Ingen andelshaver, der rettelig overholder sine forpligtelser kan ekskluderes af
andelsselskabet.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 15. marts 2016.

