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Vedtægter for Andelsselskabet Klokkerholm Vandværk 2018

§1 Almindelige bestemmelser og formål
Stk. 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Klokkerholm Vandværk. Hjemsted er
Klokkerholm by, Brønderslev Kommune.
Med hensyn til forsyningsområde henvises til det af Brønderslev kommune, teknisk
forvaltning, til enhver tid tildelte område.
Stk. 2. Selskabets formål er på bedste og billigst mulige måde at forsyne andelshaverne
med bedste vandkvalitet til almindeligt husholdningsbrug, almindeligt landbrug og
anden erhvervsvirksomhed.

§2 Optagelse og udmeldelse
Stk. 1. Enhver grundejer indenfor vandværkets forsyningsområde kan blive optaget som
andelshaver i vandværket.
Forbrugere skal være andelshavere, såvel forbrugere i nye grundejendomme, som
forbrugere indtrådt i andelsselskabet ved overtagelse af bestående ejendom.
Medlemskabet er en realitet, så snart vedkommende grundejer til vandværkets kasserer
har indbetalt det af vandværket udregnede anlægsbidrag ifølge regulativets takstblad.
Han indtræder herved i andelshavernes forpligtigelser og nyder disses rettigheder på
lige fod med andre andelshavere.
Stk. 2. Dersom en ejendom tilskødes to ejere, vil disse medlemsretslig kun have ét
medlemskab. Dog hæfter begge solidarisk og personligt for selskabets gæld.
Dersom en andelshaver i selskabet ved tilkøb bliver ejer af to eller flere ejendomme,
hvor vand er indlagt fra selskabets forsyningsledninger, opnår andelshaveren ikke
stemmemæssige fordele herved, men vil stadig kun have 'en stemme i selskabet.
Hvis en andelshaver har to ejendomme og forpagter den ene bort, indgår forpagteren
som stemmeberettiget andelshaver og påtager sig samtidigt de vedtægtsbestemte
medlemspligter.
Stk. 3. Udtræden af andelsselskabet kan kun ske med bestyrelsens tilladelse. Ved en
andelshavers død overgår rettigheder og forpligtigelser til vedkommendes arvinger.
Bortsælges en ejendom, hvori vand er indlagt, skal sælgeren drage omsorg for, at
køberen indtræder i hans andel med de dertil hørende rettigheder og forpligtigelser.
Bestyrelsen er dog berettiget til, hvis den ikke ønsker at fritage sælgeren for hans
forpligtigelser overfor selskabet, at kræve at sælgeren vedblivende skal indestå for sin
part af selskabets gæld.

§3 Kapitalgrundlag samt hæftelse
Stk. 1. Andelshaverne hæfter solidarisk og personligt for den selskabet til enhver tid
påhvilende gæld. Kreditor kan imidlertid ikke skride til retsforfølgelse overfor
enkeltpersoner, før det er godtgjort, at kreditor ikke kan få dækket sit tilgodehavende
ved udtømmende retsforfølgelse mod selskabet. Indbyrdes hæfter samtlige
andelshavere pro rata i forhold til deres løbende afgift, såvel overfor selskabet som
dettes kreditorer.
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Stk. 2. Bestyrelsen er berettiget til, på selskabets vegne, at optage lån på de vilkår, som
bestyrelsen måtte anse for at være nødvendige og formålstjenelige for selskabets drift.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelse om anvendelse og placering af selskabets drifts- og
anlægskapital.

§4 Regnskabsforhold
Stk. 1. Selskabets regnskabsår løber i perioden 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Regnskabet forelægges for andelshaverne på generalforsamlingen.
Driftsregnskab samt statusoversigt bør fremlægges og kommenteres af selskabets
kasserer eller revisor.

§5 Organisation og ledelse
Stk. 1. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer, alle
valgt for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen, der konstituerer sig selv med formand, kasserer samt sekretær, vælges med
2 medlemmer på lige årstal og for 3 medlemmers vedkomne på ulige årstal, første
nyvalg efter de gældende vedtægter i 2019. Kasseren kan dog ansættes udenfor
bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter honorar til formand og kasserer.
Genvalg kan finde sted, men ingen er pligtig til at modtage valg, før efter lige så lang tids
forløb som vedkomne medlem tidligere har haft en tillidspost i selskabet.
Såfremt medlemmer forlader bestyrelsen i den valgte periode, indtræder
suppleanterne.
Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg til at varetagelse af specielle
opgaver.
Bestyrelsen udarbejder retningslinier for udvalgenes arbejdsområder og kompetencer.
Stk. 3. Den samlede bestyrelse forpligter selskabet ved gældssætning, køb og salg af fast
ejendom samt ved afhændelse og pantsætning af selskabets aktiver.
Stk. 4. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, eller når 2 af
bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske herom med angivelse af den ønskede
dagsorden. Samme er gældende for nedsatte udvalg.
Stk. 5. Bestyrelsen antager og afskediger selskabets lønnede personale.
Stk. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte størrelsen af taksbladets satser.
Stk. 7. Den daglige revision varetages af en af den ordinære generalforsamling valgt
registreret eller statsautoriseret revisor. Revision vælges for 1, højst 2 år ad gangen.
Stk. 8. Alle afgørelser i bestyrelse og udvalg træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde
af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 9. Sekretæren er ansvarlig for, at samtlige beslutninger ved møder i vandværket
noteres i selskabets protokol.
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§6 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen indvarsles ved bekendtgørelse i et af egnens mest udbredte
blader eller aviser med 8 dages varsel og afholdes senest 2 måneder efter
regnskabsårets afslutning for det forløbne driftsår.
Følgende dagsorden skal fremgå af indkaldelsen:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskabet forelægges af kasseren eller revisor
4. Eventuelle forslag
5. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
Stk. 3. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Forslag, der
ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til formanden inden
regnskabsårets afslutning.
Stk. 4. Kun andelshavere i selskabet kan vælges til selskabets tillidsposter.
Aldersgrænsen for besættelse af selskabets tillidsposter er 70 år.
Stk. 5. På generalforsamlingen afgøres alle afstemninger ved simpel stemmeflerhed.
Skriftlig afstemning skal foretages såfremt et stemmeberettiget medlem forlanger det. I
tvivlstilfælde afgør dirigenten, om en stemmeseddel er gyldig. Der kan stemmes ved
hjælp af medbragt fuldmagt. Dog kan ingen stemmeberettiget disponere over mere end
'en fuldmagt. Dirigenten afgør, om udstedet fuldmagter er i orden.
Stk. 6. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når der ved indvarsling af
generalforsamlingen er bestemt, at beslutning herom skal forhandles på
generalforsamlingen, hvorhos vedtægtsændringerne kun kan vedtages, når halvdelen af
andelshaverne r mødt og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er
generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, sammenkaldes der inden 30 dage til
ekstraordinær generalforsamling, der da afgør spørgsmålet om vedtægtsændringer
uanset de fremmødte antal, idet dog 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 7. Når der ikke foreligger vedtægtsændringer til behandling, er generalforsamlingen
beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil,
eller når 10 pct. af andelshaverne forlanger det. I sidste tiulfælde indgives skriftlig
begæring til formanden ledsaget af den ønskede dagsorden. Formanden bestemmer
derefter tid og sted for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse, der i alle
tilfælde skal afholdes inden 30 dage efter, at begærring er anmeldt til formanden.

§7 Andre forhold
Stk. 1. Andelsselskabet Klokkerholm Vandværk kan ikke opløses eller sammensluttes
med et andet selskab, hvis blot 10 pct. af de til generalforsamlingen fremmødte
andelshavere er imod.
4
Regulativ for Klokkerholm Vandværk 2018

I tilfælde af opløsning fordeles aktiver og passiver i selskabet på hver enkelt andelshaver
indbyrdes i forhold til deres pro rata hæftelse.
Stk. 2. Ovennævnte vedtægter samt det i vedtægterne nævnte regulativ for
Klokkerholm Vandværk er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 4. juni
2018.
Vedtægterne samt regulativ er gældende for nuværende andelshavere pr. ovenfor
anførte dato.
Klokkerholm Vandværk.
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