VEDTÆGTER
FOR
[BGMS VANDVÆRK A.M.B.A.]
J.nr.:

BLP40363CG

1

NAVN

1.1

Selskabet er et andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar, hvis
navn er [BGMS Vandværk A.M.B.A].

2

HJEMSTED

2.1

Selskabets hjemsted er Søndermarksvej 3y, 7080 Børkop, Vejle
Kommune.

3

FORMÅL

3.1

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid
gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte regulativ,
at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med
godt og tilstrækkelig vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog
foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af
anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige
udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle
vandforsynings- og deraf afledte forhold.

4

SELSKABETS MEDLEMMER

4.1

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet,
kan blive medlem af selskabet.

4.2

Selskabets medlemmer er de grund- og lejlighedsejere inden for
forsyningsområdet, som har betalt tilslutningsbidrag i henhold til
regulativet, eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejere var
medlem af selskabet.

4.3

For en ejendom opdelt i ejerlejligheder, er det ejeren af den enkelte
lejlighed, som er medlem medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

5

MEDLEMMERNES RETTIGHEDER

5.1

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i
regulativet fastsatte vilkår og det til enhver tid gældende takstblad.

5.2

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
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6

HÆFTELSER OG FORPLIGTELSER

6.1

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med
den i selskabet indskudte kapital.

6.2

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der
fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af
anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

6.3

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved
dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye
ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når
selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets
rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

7

UDTRÆDEN AF SELSKABET

7.1

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt
matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet
forsyningsområde.

7.2

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes
stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af
selskabet.

7.3

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets
formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

8

LEVERING TIL IKKE-MEDLEMMER

8.1

Institutioner, som iflg. deres natur eller ejere af enkelte ejendomme,
som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil - mod
en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne
forbrugere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt
vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og
hæftelse.

8.2

Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud,
der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag
til værket samt stikledningsansvar.

8.3

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller
delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
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8.4

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne
vandleverancer i henhold til regulativ og gældende takstblad.

9

ANLÆG

9.1

Selskabet har anlagt, anlægger samt ejer og driver vandværk med
boringer, behandlingsanlæg og pumper samt hoved- og
forsyningsledning samt stopkaner og aflæsningsmåler.

9.2

For medlemmer der senere tilsluttes selskabet, etableres forsynings net
og stikledning jævnfør regulativet og takstbladets bestemmelse herom.

9.3

Selskabet har ejendomsret til hele forsyningsanlægget inklusive
stikledninger til og med stophane ved skel, også til de dele af
forsyningsnettet som helt eller delvis måtte være betalt af private.

9.4

Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme
udstrækning selskabet.

9.5

Er måleren anbragt inde i huset skal selskabet have nødvendigt adgang
hertil efter aftale med ejeren.

10

LEDNINGER OVER PRIVAT GRUND

10.1

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes
ejendomme, men så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder
mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til
enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig
skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning.

10.2

Bestyrelsen kan fastsætte almindelig gældende regler for beregningen
af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange
erstatning fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og
vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration.
Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.

10.3

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et
medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne
forpligtiget til at tåle dette, hvor bestyrelsen finder det rimeligt. Det er
dog på betingelse af, at der tinglyses en deklaration om ledningens
placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for
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den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af
bestyrelsen.
11

INDSKRÆNKNING I VANDLEVERANCEN

11.1

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser,
havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller
overtrædelse fastsættes af bestyrelsen. Hverken medlemmer eller
købere, der aftager vand, må forsyne andre end eventuelle lejere med
vand i henhold til regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med
vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen. I
henhold til regulativet er vandspild forbudt. Bestyrelsen kan i særlige
tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger
i retten til vandforsyning, pålægge overtræderen en konventionalbod
eller lignende særafgift.

12

GENERALFORSAMLING

12.1

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

12.2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.

12.3

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes digitalt.
Digital generalforsamling kan være et supplement til fysisk fremmøde
på generalforsamlingen. Dette muliggør, at medlemmerne kan deltage
elektronisk i og stemme under generalforsamlingen uden at være fysisk
til stede.

12.4

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og
medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale
generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling
sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at
vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling
iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde,
at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til
medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

12.5

Bestyrelsen skal gøre medlemmerne bekendte med, at der afholdes en
digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til
generalforsamlingen.
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12.6

Bestyrelsen skal oplyse medlemmerne om, hvordan digitale systemer
skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Selskabets
medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den
digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om
fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

12.7

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der
deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes
deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig
afstemning.

12.8

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære
sker med mindst 14 dages varsel i mindst to af de lokale blade og på
selskabets hjemmeside.

12.9

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke komme til afgørelse,
hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære
generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 8 dage
før generalforsamlingen.

12.10

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

12.11

Valg af dirigent
Beretning om det forløbne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget fremlægges og vedtages, herunder eventuelt honorar
til bestyrelsesmedlemmer
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollantsuppleanter
Valg af revisor
Behandling af indkomne forslag
Eventuelt

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes, når bestyrelsen
finder det nødvendigt, eller mindst 25 % af medlemmerne til
bestyrelsen skriftligt fremsætter forlangende herom, ledsaget af en
skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen
afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og
dagsordenen skal averteres ved indkaldelsen.

12.12

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et referat i en
dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, som underskrives af
dirigenten.
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13

STEMMERET OG AFSTEMNINGER

13.1

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere
ejendomme.

13.2

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan
repræsentere mere end 1 fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve
hemmelig afstemning ved personvalg.

13.3

Købere i henhold til § 6 har ret til at overvære generalforsamlingen, og
deltage i diskussionen, men har ingen stemmeret.

13.4

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes
afgørelser ved simpelt stemmeflertal.

13.5

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer, stemmer for.

14

BESTYRELSEN

14.1

Selskabet ledes indtil den ordinære generalforsamling i 2023 af en på
generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-8 medlemmer.

14.2

Selskabet ledes indtil den ordinære generalforsamling i 2024 af en på
generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-7 medlemmer.

14.3

Selskabet ledes indtil den ordinære generalforsamling i 2025 af en på
generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-6 medlemmer.

14.4

På den ordinære generalforsamling i 2025 vælges alene 5 medlemmer,
hvorefter selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

14.5

Bestyrelsen forpligter selskabet i alle forhold i henhold til selskabets
tegningsregel.

14.6

Bestyrelsen vælges ved stiftelsen for 3 år ad gangen således, at der
første år efter stiftelsen afgår 3 bestyrelsesmedlemmer efter
lodtrækning. Året efter afgår ligeledes 3 bestyrelsesmedlemmer efter
lodtrækning. Det tredje år afgår de 2 tiloversblevne
bestyrelsesmedlemmer, og herefter følges retningslinjerne som fastsat i
punkt 14.7.
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14.7

Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen. Det første år afgår 2
bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning. Året efter afgår ligeledes 2
bestyrelsesmedlemmer efter lodtrækning. Det tredje år afgår det 1
tiloversblevne bestyrelsesmedlem, og herefter starter proceduren forfra.

14.8

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

14.9

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede.

14.10

Bestyrelsen kan for selskabets regning antage lønnet personale, samt i
fornødent omfang afholde nødvendige udgifter, som bestyrelsen måtte
pådrage sig i selskabets drift.

14.11

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab
og budget.

14.12

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der
underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

15

TEGNINGSRET

15.1

Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

15.2

Ved køb og salg eller pantsætning af fast ejendom, og ved udstedelse
af gældsbeviser, kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

15.3

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i
forbindelse med den daglige drift.

16

REGNSKABET

16.1

Selskabets regnskab følger kalenderåret fra den 1/1 til den 31/12.

16.2

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige
afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækningen skal
nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser
og/eller investeringer i anlæg.

16.3

Revision af regnskaberne foretages af en kritisk revisor valgt blandt
selskabets medlemmer og/eller en registreret eller en statsautoriseret
revisor. Der skal vælges en revisor hvert år.
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16.4

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

17

OPLØSNING

17.1

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun
besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

17.2

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af
forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller
kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i punkt
13 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Som vedtaget ved selskabets stiftelse den [*] 2021.
Den [*] 2021

________________________________________

________________________________________

Bjarne Fischer

Hans Christian Clemmensen

Brejning Vandværk

Brejning Vandværk

________________________________________

________________________________________

Jørgen Jørgensen

Mogens Mikkelsen

Gårslev Vandværk

Gårslev Vandværk

________________________________________

________________________________________

Kurt Erbo Hansen

H.P. Thomsen

Mørkholt Vandværk

Mørkholt Vandværk

________________________________________

________________________________________

Claus Friis Nielsen

Steen Løvring Kristensen

Skærup Vandværk

Skærup Vandværk
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