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Forslag til:
Vedtægter for Kær Vandværk, Andelsselskab.
Navn og hjemsted
§1
Selskabet der er stiftet den 8. februar 1938, er et andelsselskab, hvis navn er
Kær Vandværk
Selskabet har hjemsted i Sønderborg kommune.
Formål
§2
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsynings
lov og de for vandværket fastsatte vedtægter og regulativ at, forsyne ejendomme inden for
vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbi
drag samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsyningsspørgsmål og
deraf afledte forhold.
Medlemmer
§3
Selskabets medlemmer er ejendomsejere (definition i henhold til regulativets punkt 1.8)
indenfor vandværkets forsyningsområde, som har anmodet om medlemskab samt betalt
anlægsbidrag i henhold til regulativ og takstblad eller har overtaget en ejendom, hvis
tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet.
Drift
§4
Selskabets årlige udgifter til renter, afdrag og drift dækkes ved betaling efter takster, der
til enhver tid er fastsat af bestyrelsen og godkendt på en generalforsamling samt af kom
munalbestyrelsen.
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Driftsbidrag skal foruden driftsomkostninger dække forsvarlige afskrivninger af hoved
anlæg, forsyningsledningsnet, stikledninger og vandmålere med dertil hørende kompo
nenter samt dække rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser.
Medlemmers rettigheder
§5
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte
vilkår.
Ved indmeldelse udleveres vandværkets vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
Medlemmernes forpligtelse
§6
For lån, som selskabet måtte optage, såvel for lånenes rettidige forrentning som afdrag
samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og soli
darisk. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist
sig umuligt at opnå dækning hos selskabet. Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes
ligeligt.
For udlejningsejendomme som har installeret vand, hæfter ejeren af den pågældende
ejen dom.
Udtræden af selskabet
§7
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens
nedlæggelse (sletning som selvstændigt martr.nr.) i forbindelse med ekspropriation, æn
dring af vandforsyningsplan og lignende, forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.
Ved udtrædelse skal regulativet respekteres.
Et medlems forpligtelse overfor selskabet ophører først, når der i henhold til ovenstående
er truffet en efter bestyrelsens skøn for selskabet betryggende ordning.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel af selskabets formue, ligesom
eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.
Dør et medlem af andelsselskabet, overgår rettigheder og forpligtelser til de retmæssige
arvinger.
Ved ejendomsoverdragelse skal sælgeren enten drage omsorg for at samtlige hans rettighe
der og forpligtelser overfor selskabet overdrages køberen, eller sælgeren må affinde sig
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med selskabet ved at betale den af selskabets gæld, der påhviler ham, samt eventuelle
restancer vedrørende de faste afgifter og forbruget.
Levering til ikke medlemmer (købere)
§8
Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge
særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer vil, mod en af bestyrelsen fastsat
afgift, kunne få leveret vand.
Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægter
nes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse. Det samme gælder
andre distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leverancepligt ved køb
fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert tilfælde vilkårene for sådanne vandleverencer.
Generalforsamling
§9
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den er, når den er lovlig indvars
let, beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse til generalforsamling, ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 da
ges varsel ved annoncering i en lokal avis eller eventuelt særskilt til hvert enkelt medlem
med, angivelse af dagsorden.
Forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens
formand senest 8 dage før generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
✓
✓
✓
✓

Valg af dirigent
Beretning for det forløbne år
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Budget for det kommende år fremlægges herunder gældende takster for det kom
mende år.
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✓
✓
✓
✓

Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor og suppleant
Behandling af indkomne forslag
Eventuel

Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret / registreret revisor.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når mindst 20 % af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget
af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modta
gelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen
autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.
Stemmeret og afstemninger
§ 10
Intet medlem har mere end en stemme.
Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere
end 2 fuldmagter. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning ved personvalg.
Købere i henhold til § 8 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskus
sionen, men de har ingen stemmeret.
Såvel på ordinær som på ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel
stemmeflerhed.
Personvalg sker ved anvendelse af simpel stemmeflerhed.
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Ændring af vedtægterne skal ske på en lovligt indvarslet generalforsamling, når 3/4 af de
fremmødte stemmer herfor og forudsat at forslag til vedtægtsændringer er udsendt med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Bestyrelsen
§11
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Valgene foretages på den ordinære generalforsamling og gælder for to år. Der afgår skif
tevis to og tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant årligt. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af med
lemmerne er til stede.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og
gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang.
Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regn
skab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidli
gere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.
Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol der under
skrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer ind
træder i det afgående medlems resterende valgperiode.
Revision
§ 12
Revisionen består af 2 revisorer og 1 suppleant. Der skal vælges en revisor og en supple
ant som afgår skiftevis. Valget gælder for 2 år. Suppleant vælges hvert år.
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Tegningsret
§ 13
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være formanden. Ved
formandens fravær næstformanden.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves
dog hele bestyrelsen underskrift.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende betaling af udgifter i forbindelse med den
daglige drift. Alle regninger større end kr. 6.000 skal inden udbetaling være attesteret af
formanden eller næstformanden.
Regnskabet
§ 14
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Eventuelt overskud, efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Årsrapporten underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Opløsning
§ 15
Opløsning af selskabet, for eksernpel ved fusion med et andet vandværk eller kommunal
overtagelse, kan kun besluttes af en generalforsamling, såfremt 3/4 af samtlige stemmebe
rettigede stemmer derfor.
Er 3/4 af medlemmerne ikke til stede, kan bestyrelsen senest 30 dage derefter indkalde
til en ny generalforsamling hvor opløsningen kan vedtages med 3/4 af de tilstedeværende
stemmer.
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Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.
Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til andet
selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.
Ikrafttræden
§ 16
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2005.

Dirigent
Hans J. Petersen
Formand

Henning Waldemar
Næstformand

Arne Jessen

H. C. Sørensen
Bestyrelsen

Protokolfører

Iver B. Jensen
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