Vedtægter for Andelsselskabet Kongepartens Vandværk

For Andelsselskabet Kongepartens Vandværk gælder ”Regulativ for vandværkerne i Odsherred kommune”
samt nedenstående vedtægter.
§ 1 Navn og formål
- Selskabet, der er stiftet i 1958, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet
Kongepartens Vandværk. CVR-Nr. 30 62 79 54.
- Andelsselskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, at
forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at
varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål.
§ 2 Andelshavere
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i vandværkets forsyningsområde kan blive andelshaver
i selskabet. Andelshaveren har betalt indskud til andelsselskabet eller har overtaget en ejendom, som er
tilsluttet.
§ 3 Forsyningsret
- Andelshaverne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i ”Regulativ for
vandværkerne i Odsherred kommune” og ud fra takstbladets vilkår.
- De gældende vedtægter, samt det gældende regulativ og takstblad kan findes på vandværkets
hjemmeside (www.kongeparten.dk).
§ 4 Andelshavernes forpligtelser
- For andelsselskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
- Andelshaveren er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
- Sælger eller afstår en andelshaver sin ejendom, indtræder efterfølgeren i sælgers sted som andelshaver
og hæfter for eventuelle restancer.
- Ejerskiftegebyr betales af køber.
- Andelshaveren hæfter for det af vandmåleren afmålte forbrug.
- Leveringssted er indgangen til brønden, hvori vandmåleren er placeret. Vandmåleren skal være placeret
maksimalt 50 cm under målerbrøndens øverste kant. Det er andelshavers ansvar, at installationerne i
brønden er intakte og tætte. Selve vandmåleren med tilhørende ombæringer vedligeholdes af
vandværket. Såfremt andelshaver ikke sørger for udbedring af utætheder, kan vandværket lade dem
udbedre på andelshavers regning.
- Vandværket skal på alle tidspunkter have fri og uhindret adgang til målerbrønden. Såfremt
andelshaveren ønsker brønden aflåst, må dette kun ske ved hjælp af en hængelås, der er købt på
vandværket.
§ 5 Udtræden af selskabet
En andelshaver kan kun udtræde af andelsselskabet, hvis grunden ophører som selvstændig matrikel eller
overføres til et andet forsyningsselskab. Ved udtræden kan der ikke udbetales andel i selskabets formue
eller nogen del af den indskudte kapital.
§ 6 Levering til ikke-medlemmer
- Enkelte ejendomme eller institutioner, som ifølge deres natur ikke kan være andelshavere, vil kunne få
leveret vand, såfremt bestyrelsen skønner, at vandværket og ledningsnettets kapacitet tillader det. Købere
skal forpligte sig til at overholde selskabets vedtægter. Betalingen for leveringen fastsættes af
bestyrelsen.
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-

Det samme gælder andre vandværker og distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker
deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Betalingen for leveringen fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Repræsentantskab
- Repræsentantskabet er andelsselskabets højeste myndighed. Repræsentantskabet består af 20
andelshavere, som vælges på det årlige medlemsmøde for 2 år ad gangen, jf. § 12.
- Repræsentantskabsmødet afholdes på vandværkets kontor. Mødet ledes af en dirigent, valgt af
repræsentantskabet efter forslag fra bestyrelsen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
- Repræsentantskabsmøder afholdes to gange årligt, i april/maj og august/september. Indkaldelse til
repræsentantskabsmødet udsendes pr. mail til hver enkelt repræsentant. Indkaldelse skal ske med mindst
14 dages varsel.
- Repræsentantskabet skal godkende budget og takstblad for det kommende regnskabsår og regnskabet for
det forgangne regnskabsår. Budget og regnskab udsendes sammen med indkaldelsen til mødet.
- På repræsentantskabsmødet i april/maj skal budgettet godkendes. Der gennemføres valg til bestyrelsen,
og valg af bestyrelsessuppleanter.
- På repræsentantskabsmødet i august/september skal regnskabet godkendes.
- Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning. Personvalg skal altid ske skriftligt. Simpelt flertal er
afgørende. Ved stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Ved vedtægtsændringer kræves dog at
mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.
- Hver repræsentant har én stemme. Der kan ikke afgives fuldmagt.
- Forslag fra repræsentanter skal ske skriftligt og være forretningsfører i hænde senest 14. dage før mødet.
Forslaget udsendes til alle repræsentanter sammen med indkaldelsen. Forslagsstiller bærer selv ansvaret
for dokumentation for rettidig indsendelse.
- Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af
repræsentantskabet anmoder skriftligt om det. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan der kun
behandles de emner, som er anført på dagsordenen.
§ 8 Bestyrelsen
- Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt repræsentantskabet. Hvert medlem vælges for en 2-årig
periode. I ulige år afgår to medlemmer og i lige år tre medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer
vælges/genvælges på repræsentantskabsmødet i april/maj. Bestyrelsen konstituerer sig selv med
formand, næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer.
- Herudover vælges hvert år 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder efter opnået
stemmetal , i det afgåede medlems resterende valgperiode.
- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af medlemmerne er til stede.
- Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører
referat, som godkendes på efterfølgende møde.
- Bestyrelsen har ansvaret for forretningsførerens/Driftlederens ansættelses- og arbejdsforhold.
- Bestyrelsen kan efter behov alliere sig med en konsulent.
§ 9 Formanden
- Formanden indkalder til og leder møderne. Han har ansvar for at selskabets vedtægter og
repræsentantskabets beslutninger overholdes.
- I formandens fravær indkalder og leder næstformanden møderne.
§ 10 Forretningsfører
- Forretningsføreren/Driftleder varetager selskabets daglige drift og administration på de i kontrakten
fastsatte vilkår.
- Forretningsføreren skal deltage i repræsentantskabsmøder, bestyrelsesmøder og medlemsmøder, men
uden stemmeret.
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§ 11 Tegningsret
- Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
- Ved køb, salg eller behæftelse af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele
bestyrelsens underskrift.
§ 12 Medlemsmøde
- På medlemsmødet vælges hvert år halvdelen af repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet.
Der vælges en repræsentant og en suppleant for hvert af de 10 områder, som forsyningsområdet er opdelt
i. Repræsentanter og suppleanter tilstræbes valgt af den kreds de bor i. Kandidater fra andre kredse kan
dog vælges, hvis der ikke er kandidater blandt grundejerne i den pågældende kreds.
- På medlemsmødet gives herudover en orientering om vandværket, bestående af bestyrelsens beretning,
orientering om regnskab for foregående år og budget for indeværende år.
- Medlemsmødet afholdes en gang årligt i sidste halvdel af oktober.
- Medlemsmødet ledes af en dirigent, valgt af mødedeltagerne. Dirigenten må ikke være medlem
af bestyrelsen.
- Ved flere kandidater til et område skal der foregå skriftlig afstemning.
- Hver andel har én stemme. Der kan afgives fuldmagt. Hver andel kan have én fuldmagt.
- Ekstraordinære medlemsmøder afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller et flertal af
repræsentantskabet stemmer herfor eller 10 % af andelshaverne kræver det.
- Indkaldelse til medlemsmøder skal ske skriftligt til alle andelshavere med mindst 14 dages varsel. Til de
ordinære medlemsmøder vil dagsorden, regnskab og forslag til kandidater være tilgængelig på
vandværkets hjemmeside (www.kongeparten.dk).
- Forslag som ønskes drøftet på mødet skal fremsendes til forretningsføreren senest 14 dage før mødet.
§ 13 Regnskab
- Andelsselskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni.
- Et evt. overskud kan ikke udbetales til medlemmerne.
- Revision af årsrapporten foretages af den af bestyrelsen antagne revisor.
- Årsrapporten underskrives af forretningsfører, bestyrelsen og revisor.
§ 14 Opløsning
- Opløsning af andelsselskabet kan kun besluttes, såfremt ¾ af repræsentantskabet stemmer derfor.
- Inden opløsningen træffer repræsentantskabet afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt
overskud kan ikke udbetales til medlemmerne, men skal overføres til et andet selskab, der varetager
samme eller lignende formål som Kongepartens Vandværk.
§ 15 Ikrafttræden
- Andelsselskabets vedtægter er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 19. maj 2018. Vedtægterne
træder i kraft umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.
- Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter for andelsselskabet.
Den 19. maj 2018
Bestyrelsen
Jørgen Jørgensen

Niels Bjørn Jensen

Robert Ludvigsen

Helle Nielsen

Bjarne Vork
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