Regulativ & Love
For
Andelsselskabet
SUNDSTRUP VANDVÆRK

§ 1.
Sundstrup Vandværk er et andelsselskab, hvor andelshaverne
hæfter solidarisk.
§ 2.
Vandværket har tilladelse til indvinding af vand i medfør af
Vandforsyningsloven.
Enhver grundejer indenfor vandværkets nuværende ledningsnet
Har ret til at blive optaget som andelshaver og få indlagt
vand til almindeligt husholdningsbrug. Samme rettighed gælder
også mindre landbrug og anden erhvervsvirksomhed, der benytter
vand i mindre omfang, mod betaling af den gældende fastsatte
tilslutningsafgift.
Afregning sker på basis af faste takster, dog kan vandværket i
tilfælde af stort forbrug af erhvervsvirksomhed kræve afregning
på basis af måler opsat for forbrugerens regning.
Takstblad udsendes efter hver generalforsamling.
§ 3.
Vand til erhvervsvirksomhed, der benytter vand i større mængder,
kan kun leveres i det omfang, som ydeevnen af vandværkets anlæg
tillader og mod betaling af særlig afgift. Kræver et sådant
forbrug en forøgelse af anlæggets ydeevne, bestemmer vandværket,
om på hvilke vilkår forsyningen kan etableres.
§ 4.
Enhver andelshaver er ansvarlig for at misbrug ikke finder sted.
Havevanding må kun finde sted efter de af bestyrelsen fastsatte
retningslinier.
Misbrug kan medføre bøde i henhold til lov om vandforsyning.
§ 5.
Vandindvindingsanlæget samt hovedledningerne vedligeholdes
af selskabet.
Stikledninger med garniture vedligeholdes af vedkommende andelshaver, som stedse skal holde disse installationer i ejendommen
I en sådan stand at vandspild undgås. Andelshaveren må selv afholde
det fornødne arbejde og de fornødne udgifter ved tilslutning
til hovedledningen.
§ 6.
Enhver andelshaver må, uden krav på erstatning, underkaste sig
de ulemper, der måtte opstå som følge af ledningsbrud, strømsvigt
eller anden force majeure, eller som følge af ledningslukninger,
reparationer eller udskylning af ledninger.

§ 7.
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Den afholdes hvert år i februar måned. Indvarslingen skal
ske skriftlig til andelshaverne med mindst 8 dages varsel
ved formanden.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal
skriftlig være bestyrelsen i hænde inden 15. januar.
§ 8.
På hver ordinær generalforsamling skal følgende dagsorden følges:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg.
6. Fastsættelse af afgifter for indeværende år.
7. Eventuelt.
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden og skal
afholdes, når halvdelen af bestyrelsen eller mindst 25 % af andelshaverne forlanger det med skriftlig angivelse af, hvad der ønskes
behandlet.
En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles senest 10 dage
efter, at formanden eller bestyrelsen har modtaget begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres på samme måde og med
Samme varsel som ordinær.
§ 10.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der så vidt mulig ikke
må være medlem af bestyrelsen.
Fremsatte forslag skal såfremt 2 andelshavere kræver det sættes
under afstemning, og såfremt 1 andelshaver kræver det foregå
skriftlig.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet.
Til vedtagelser af lovændringer og ændringer af afgifter kræves
det, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor, og det er desuden
en betingelse, at der ved indvarslingen af generalforsamlingen
er bekendtgjort, at der stilles ændringsforslag samt emnet for disse.
Andre beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hver andelshaver har 1 stemme.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol der underSkrives af bestyrelsen.
§ 11.
Bestyrelsen består af 5 andelshavere, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en
formand og kasserer. Såfremt enighed om disse poster ikke kan opnås,
foretages afstemning, hvis resultat skal respekteres.
Bestyrelsesmedlemmerne afgår på skift med henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert andet år.
På generalforsamlingen vælges 1 bestyrelsessuppleant, som fungerer
I et år, og 2 revisorer, som fungerer i 2 år og afgår på skift.
Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.
Bestyrelsen sørger for anlæggets drift og er bemyndiget til på
andelshavernes vegne at optage lån, som er nødvendige til værkets
drift og vedligeholdelse.

§ 12.
Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøde, når han/ hun finder
det nødvendigt, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Han/ hun repræsenterer andelsselskabet udadtil og er berettiget
til sammen med kasserer at optræde på andelsselskabets vegne.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen bestemmer selv forretningsorden og varetager
andelsselskabets interesser undr ansvar overfor generalforsamlingen.
Det påhviler den afgående formand omgående at sammenkalde den
ny bestyrelse til konstituerende møde. Indtil dette møde har
fundet sted fungere den afgående formand forsat.
§ 13.
Kasserer fører medlemsprotokollen og andelsselskabets regnskabsbøger, indkasserer afgifter, inddriver evt. restancer og
bøder, betaler regninger og fremlægger det reviderede regnskab.
Vandafgiften opkræves pr. giro helårs forud hver 1. april.
Sker betalingen ikke inden 30 dage fra forfaldsdagen vil beløbet
blive overgivet til retslig inkasso, og de dermed forbundne
udgifter betales af andelshaveren.
Regnskabsåret er fra 1/1 – 31/12. Umiddelbart efter regskabsafslutningen tilstilles regnskabet revisorerne .
Ikke nødvendig kassebeholdning indsættes på bank – eller spareKassekonto.
§ 14.
Enhver andelshaver er pligtig til at modtage valg, uanset om
han/ hun er til stede på generalforsamlingen. Andelshaveren
kan fritages for valg i lige så lang tid, som andelshaveren
har været i bestyrelsen.
§ 15.
Den andelshaver, som sælger sin ejendom, må betale restgæld
og evt. restancer, eller foranledige, at den nye ejer overtager
forpligtelserne.
§ 16.
Finder en andelshaver sig forurettet af bestyrelsen, kan
han/ hun indanke sagen for generalforsamlingen, hvis afgørelse
er bindende for begge parter.

Vedtaget på generalforsamlingen 13/2 – 1981,
Erstatter lov af 11/4 – 54.

