VEDTÆGTER
for

A.M.B.A. G R Ø N B J E R G – L A N G E L U N D

V A N D V Æ R K

§ 1
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, således at det enkelte medlem kun
hæfter med 1 andel, og 1 andel er til enhver tid 1 andel i forhold til antal medlemmer,
således at hvis der på et tidspunkt er 150 medlemmer, da er 1 andel, en ethundrede-oghalvtredssindstyvendedel af de samlede hæftelser og aktiver. Selskabets formål er, at
drive vandværk og forsyningsnet i Grønbjerg/Langelund og omegn.
§ 2
Tilslutningsbidrag, løbende betaling for vand fra selskabet, faste afgifter og enhver
anden ydelse til selskabet skal betales i henhold til et takstblad. Det første takstblad skal for at være gældende, godkendes af samme generalforsamling som godkender nærværende vedtægter. Enhver regulering af takstblad fremover, er kun gyldig, når den er
godkendt på en lovlig indvarslet generalforsamling.
Takstblad og ændringer heraf, er gyldig, når den er godkendt af kommunalbestyrelsen og
på lovlig varslet generalforsamling.
Finansiering af større ny-anlæg, som f.eks. bygning af nyt vandværk kan kun gennemføres
når det er vedtaget på lovlig varslet generalforsamling.
§ 3
Selskabet tilstræber en høj forsyningssikkerhed. I forhold til andelshavere, herunder
erhvervsdrivende, påtager selskabet sig intet ansvar for mulige indtrædende forstyrrelser eller standsninger i driften, idet erhvervsdrivende opfordres til at tegne forsikring. Selskabet er ejer af vandmålerne. Forbrugeren er ansvarlig for beskadigelse af
måleren. Tilslutning til vandværkets ledningsnet må kun ske ved en autoriseret installatør, som er ansvarlig for, at vandværket får de krævede oplysninger, ansøgninger og
færdigmeldinger i henhold til vandværkets forretningsgang.
§ 4
Selskabets øverste myndighed er de lovlige afholdte ordinære og ekstra-ordinære generalforsamlinger. Den daglige drift varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer og driften
skal altid føres således, at der til alle forbrugere leveres vand af en kvalitet, som
opfylder de til enhver tid i henhold til lovgivningen fastsatte kvalitetskrav.
§ 5
Selskabets regnskabsår er kalenderåret og bestyrelsen er forpligtiget til at tilrettelægge driften og økonomien således, at vandforsyningen sker til lavest mulige priser,
under hensyn til rimelig konsolidering og opfyldelse af det i § 4 anførte om vandkvalitet.
§ 6
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 31. Marts med mindst følgende
punkter på dagsordenen:
1. Velkomst og valg af ordstyrer.
2. Valg af eventuelle stemmetællere og konstatering af generalforsamlingens lovlige
indvarsling.
3. Formandsberetning og godkendelse af formandsberetning.
4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af det revisor-påtegnede regnskab.
5. Bestyrelsen fremlægger forslag til budget for det kommende år, samt forslag om,
hvorvidt takstblad skal ændres. Afgørelse af, hvorvidt takstblad skal ændres.
6. Indkommende forslag.
7. Valg til bestyrelse, valg af suppleant(er) for bestyrelsen. Alle har 2 års
valgperiode. På lige årstal er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og på ulige årstal
er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Suppleanter er skiftevis på valg. Hvis en
suppleant i perioden er indtrådt i bestyrelsen, vælges der ny suppleant i hans
sted. Bestyrelsen vælger revisionsfirma.
8. Eventuelt.
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Side 2 af vedtægter for A.M.B.A.GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK.
§ 7
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Herudover kan
bestyrelsen vælge kasserer ud af bestyrelsen eller ansætte en lønnet kasserer, som ikke
behøver at være medlem af A.M.B.A.GRØNBJERG LANGELUND VANDVÆRK, men f.eks. også kan
være et regnskabs- eller revisionsfirma eller et firma, der specielt driver virksomhed
med regnskabsføring og opkrævning af vandafgifter for vandværksselskaber. Bestyrelsen
kan antage lønnet kasserer, hvad enten denne er bestyrelsesmedlem eller ej. Bestyrelsen
kan fastsætte honorar for udført arbejde af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan
ansætte lønnet vandværkspasser.
§ 8
Selskabet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Den til enhver tid siddende bestyrelse er berettiget til at optage lån på medlemmernes vegne, til finansiering m.v.Alt i henhold til bestemmelserne i § 2.
§ 9
Ekstra-ordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen indkalder hertil eller når
minimum 20 % af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen har krævet dette.
Krav fra medlemmernes side om afholdelse af ekstra-ordinær generalforsamling skal være
bilagt oplysning om de emner, der ønskes behandlet på den ekstra-ordinære generalforsamling som kræves.
Såvel ordinære som ekstra-ordinære generalforsamlinger skal varsles mindst 7 dage før
afholdelse og varsling af generalforsamling, er lovligt, når dette er udført ved
skriftlig meddelelse til hver enkelt medlem, eller ved annonce i lokal ugeavis eller i
dagpressen, eller ved en kombination af annonce og skriftlig meddelelse til alle medlemmer. Dagsorden for ekstra-ordinær generalforsamling skal oplyses i indkaldelsen. Er
der væsentlige ting på dagsordenen udover det i § 6 anførte, skal dette ligeledes oplyses i indvarslingen, af de ordinære generalforsamlinger.
§ 10
Alle vedtagelser på generalforsamlingen vedtages ved simpelt flertal, uanset de mødtes
antal. Enhver andelshaver har, uanset antallet af vandmålere, 1 stemme på generalforsamlingen. Opløsning af selskabet, kræver dog vedtagelse ved simpelt flertal, på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 uger og højst 2 måneders mellemrum.
Alle paragraffer i nærværende vedtægter kan, på nær nærværende § 10, ændres på ordinære
generalforsamlinger, men ethvert forslag til ændring af vedtægter skal annonceres i generalforsamlingsindkaldelsen, for at behandling kan finde sted på generalforsamlingen.
§ 11
Nærværende vedtægter er gyldige, når de er vedtaget efter hidtil gældende afstemningsregler, på lovlig varslet generalforsamling.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. marts 2016
Peter Schmidt,
Søren Søndergaard,
Preben Klausen,
Bjarne Christensen,
Kristen Pedersen.

