Vedtægter for I/S Asgilhøje Vandværk
Vedtaget på generalforsamlingen den 30. juli 1997 med tilføjelse af § 10 ved
generalforsamlingen den 22. august 2004 samt med ændring af § 5, 6 og 8
ved generalforsamlingen den 9. juli 2011.
§1
Vandværket er et interessentskab med hjemsted i Borup, Helgenæs pr. Knebel.
§2
Interessentskabets formål er at levere vand til interessenterne. Vandkvaliteten skal til
enhver tid opfylde kravene i gældende lovgivning.
§3
Som interessenter kan optages grundejere i vandværkets forsyningsområde. Nye
interessenter betaler en tilslutningsafgift som fastsættes af bestyrelsen under
hensyntagen til interessentskabets formue. Alle interessenter har lige rettigheder og
forpligtelser overfor interessentskabet.
§4
Vandværket samt ledningsnettet til og med stophane er interessentskabets ejendom.
§5
Interessentskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år 2. lørdag i juli.
Indvarsling sker skriftligt til hver interessent med 14 dages varsel.
Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens (bestyrelsens) beretning
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Fastsættelse af vandafgift for regnskabsåret
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt.

Sager, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indgives skriftligt
til formanden senest den 1. i måneden før den måned hvori generalforsamlingen
gennemføres.
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
interessenter og beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte
interessenter, jfr. dog bestemmelsen om ændring af vedtægterne.

Til ændring af vedtægterne kræves et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte og at
mindst 50 % af interessenterne er mødt frem.
Såfremt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indvarsles til en ny
generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Denne er da beslutningsdygtig uanset
det fremmødte antal af interessenter.
Såfremt blot én interessent forlanger det, skal afstemning ske skriftligt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en tredjedel af interessenterne skriftligt
fremsætter forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden eller
når bestyrelsen indkalder.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ordinær generalforsamling, og i alle
indkaldelser skal dagsorden med tilhørende forslag angives.
På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger kan der afgives én
stemme pr. installation (husstand).
Enhver stemmeberettiget kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til
tredjemand. Tredjemand kan kun afgive én stemme ved fuldmagt. En fuldmagt
gælder kun for én generalforsamling.
Der kræves ikke fuldmagt til ægtefæller og samlevere, uagtet disse ikke er opført som
ejere af ejendommen.
§6
Den ordinære generalforsamling vælger blandt interessenterne en bestyrelse
bestående af 5 medlemmer for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære
generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
På generalforsamlingen vælges 1 suppleant. Suppleanten indtræder i et afgående
bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en kasserer, idet der tages hensyn
til, at formand og kasserer ikke kan være på valg samtidig.
Vandværkets regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af 1 revisor, som vælges på generalforsamlingen.
§7
Generalforsamlingen fastsætter den årlige vandafgift for hhv. interessenter og
forbrugere. Bestyrelsen kan aftale at levere vand til ikke-interessenter, dog kun for et
år ad gangen.
Vandafgiften opkræves af kassereren og skal være betalt senest én måned efter
påkrav. Sker dette ikke, kan bestyrelsen lukke for vandet og gøre krav gældende ad
retslig vej, skadesløst for vandværket.

§8
Bestyrelsen varetager vandværkets drift og er ansvarlig for regnskabsførelse og
opstilling af årsregnskab. Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med ét
bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser
kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen varetager interessentskabets anliggender og interessenterne hæfter
solidarisk for de aftaler og forpligtelser bestyrelsen indgår på interessentskabets
vegne.
Bestyrelsen træffer aftale med entreprenører om nødvendigt tilsyn og vedligeholdelse.
Bestyrelsen kan pålægge begrænsninger i vandforbruget, når hensynet til
opretholdelse af normal vandforsyning taler herfor.
Fejl i vandværket og forsyningsnettet skal straks anmeldes til et medlem af
bestyrelsen eller en af denne udpeget person. Bestyrelsen eller hvem bestyrelsen
måtte bemyndige hertil, har til enhver tid fri adgang til huse og gårde, når tilsyn med
de til anlægget hørende ledninger og indretninger nødvendiggør dette.
§9
Ved en interessents død overgår rettigheder og forpligtelser til boet. Ved
ejendomssalg skal sælger drage omsorg for, at rettigheder og forpligtelser overfor
vandværket overdrages til køber. Ved salg af byggegrunde eller ved deling af en
bestående ejendom er den afståede del at betragte som en ny ejendom.
§ 10
Til interessentskabets opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3
majoritet blandt fremmødte medlemmer, når mindst halvdelen af medlemmerne er
mødt. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny
generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de
fremmødte medlemmer.
Ved interessentskabets opløsning forholdes med interessentskabets formue som
følger:
Et eventuelt overskud tilfalder efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser et
almennyttigt formål til sikring af grundvandet i området.

