Tybjerglille Bakker Vandværk I/S

VEDTÆGTER
I/S Tybjerglille Bakker Vandværk
§ I Navn og formål
Selskabet, der er stiftet den 16. okt. 1939, er et interessentskab hvis navn er:
I/S Tybjerglille lille Bakker Vandværk
Dets formål er:
I henhold til det for vandværket gældende regulativ at forsyne
ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og
tilstrækkeligt vand til lavest mulige produktionspris, som dog skal
dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser
til fornyelser, samt
2.
at varetage interessenternes fælles interesser i alle spørgsmål,
som står i naturlig tilknytning til deres vandforsyning.
§ 2 Medlemmer
Interessentskabets medlemmer er grundejere eller ejere af
andelsboliger, som har
betalt anlægsbidrag, eller personer, som har overtaget en
ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af
selskabet.
§ 3 Medlemmernes rettigheder
Interessenterne har ret til at blive forsynet med vand på de i
regulativet fastsatte vilkår.

4.1

4.3

4.4

§ 4 Medlemmernes forpligtelser
For lån som interessentskabet måtte optage, såvel som for
lånenes rettidige forretning og afdrag samt for alle øvrige
forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk. Kreditorerne kan dog
først holde sig til de enkelte interessenter, efter at det har vist sig
umuligt at opnå dækning hos interessentskabet.
Sekundært hæfter interessenterne indbyrdes ligeligt.
Enhver interessent indtræder i selskabet med alle de rettigheder
og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af
herværende vedtægter.
Enhver interessent er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt
et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han
(ved dødsfald hans bo) forpligtiget til at meddele selskabet, til
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hvem ejendommen er overdraget, senest 30 dage efter
overdragelsen. Bestyrelsen kan dispensere fra denne frist når
særlige forhold taler for det. Sker rettidig meddelelse ikke, mister
med
lemmet (eller hans bo) sin ret til andel i selskabets værdier, men
hæfter fremdeles for dets forpligtigelser.
Det påhviler også den nye ejer at give selskabet meddelelse om
overtagelsen indenfor 30 dage.
I tilfælde af ejerskifte kan selskabet betinge sig at den nye ejer
betaler samtlige den tidligere ejers restancer.
§5 Udtrædelse af selskabet
En interessent kan udtræde af selskabet, når hans stikledning
afmonteres ved fordelingsledningen, og når han til selskabet har
betalt den ham påhvilende del af selskabets gæld. Den
udtrædende har intet krav på andele i selskabet aktiver.
Omkostningerne ved afmonteringen påhviler den udtrædende
interessent.
§6 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages
varsel ved annoncering i mindst et lokalt blad samt ved opslag i
byens forretninger.
Sager der ønskes behandlet, skal være fremsendt skriftligt til
formanden senest 8 dage for generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen drager omsorg for, at dagsordenen og indkomne
forslag ophæng ges i byens forretninger senest 4 dage for
generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
l. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år
3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse, eller anden
beslutning.
4.Forslag til takstblad forelægges til godkendelse eller anden
beslutning.
5.Forslag til budget for indeværende regnskabsår fremlægges til
godkendelse eller anden beslutning.
6.Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
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7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
6.6

Ingen interessent under 65 år kan nægte at modtage valg til
bestyrelsen eller som revisor, men en interessent kan fritages for
valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som
bestyrelsesmedlem og/eller revisor.

6.7

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen
finder det nødvendigt, eller når mindst 15% af interessenterne til
bestyrelsen fremsætter forlangende herom, ledsaget af en skriftlig
dagsorden. i sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen
afholdes inden 2 måneder efter modtagelse af begæringen, og
dagsordenen skal annonceres i overensstemmelse med stk. 6.2.

6.8

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i
en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af
dirigenten.

7.1

§7 Stemmeret og afstemninger
Ingen interessent har mere enden stemme, og der kan kun afgives
en stemme pr. tilslutning. Der kan dog stemmes ved skriftlig
fuldmagt, men ingen interessent kan repræsentere mere end i alt 3
stemmer. Enhver interessent kan kræve hemmelig skriftlig
afstemning.

7.2

Stemmeret bortfalder ved restance.

7.3

Købere af vand, som ikke er interessenter, har ret til at overvære
generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen
stemmeret.

7.4

Såvel på ordinær som på ekstraordinær generalforsamling træffes
afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til
beslutning om vedtægtsændring mindst 3/4 af de afgivne stemmer,
og desuden skal mindst halvdelen af interessenterne være
repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun
den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er
opfyldt, indvarsler bestyrelsen afholdelse af en ekstraordinær
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generalforsamling inden en måned på hvilken forslaget kan
vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af de
fremmødte interessenter.
7.5

Bestemmelsen i disse vedtægters § 4 vedrørende den solidariske
hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån
er fuldt tilbagebetalt.

§ 8 Bestyrelsen og revisionen
8.1

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt interessenterne
for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære
generalforsamling afgår skiftevis og 3 medlemmer, første gang
efter lodtrækning. Genvalg kan tinde sted.

8.2

To bestyrelses-suppleanter afgår ligeledes på skift hvert andet år.
Disse kan også genvælges.

8.3

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær. Den er
beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede. Ved stemmelighed afgør formandens stemme udslaget.

8.4

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for
påkrævede rejser vedrørende interessentskabet.

8.5

Bestyrelsen er ansvarlig for, at vandafgiften opkræves i
overensstemmelse med vedtægterne og kan for vandværkets
regning antage personale i fornødent omfang (i eller udenfor sin
midte) samt afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til
bogføring, revision, kautionsforsikring, tilsyn, optegning
og ajourføring af ledningsplan etc.

8.6

Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og
budget.

8.7

Det påhviler bestyrelsen at forelægge regulativ, vedtægter og
takstblad til godkendelse af kommunalbestyrelsen i Næstved
Kommune.
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8.8

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og fører
forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende
medlemmer af bestyrelsen.

8.9

Ved dødsfald eller afgang fra bestyrelsen af anden årsag indtræder
den først valgte suppleant indtil næste generalforsamling og
bestyrelsen konstituerer, sig påny.

8.l 0

Revisionen består af 2 revisorer, der vælges for 2 år af gangen,
idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår en
revisor, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

8.11

Ved dødsfald eller afgang fra revisionen af anden årsag indtræder
suppleanten indtil næste generalforsamling.
§ 9 Tegningsret

9.1

Interessentskabet tegnes af formanden i forening med 2
bestyrelsesmedlemmer.

9.2

Ved køb, salg eller pant sætning af fast ejendom og ved
udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens
underskrift.

9.3

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter
i forbindelse med den daglige drift.
§ 10 Regnskabet

10.1

Interessentskabets regnskabsår løber fra I. I. til 3 1.12. (et
kalenderår). Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter
forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til
interessenterne, med mindre selskabet opløses, jævnfør § 12.

10.2

Revision af regnskaberne foretages af de to
generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsregnskabet underskrives af
revisorerne og kassereren.
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10.3

Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdning,
regnskaber og bilag.

§ 11 Vedtægter og regulativ
Bestyrelsen drager omsorg for, at hver interessent samt eventuelle
købere (som ikke er interessenter) får udleveret et eksemplar af
gældende vedtægter, regulativ og takstblad. Dette gælder dog kun
for interessenter, der har opfyldt oplysningspligten i henhold til § 4
stk. 4 og 5.
§ 12 Søgsmål
Eventuelle tvistigheder mellem interessentskabet og dets
interessenter eller købere (som ikke er interessenter) afgøres ved
interessentskabets hjemting.
§ 13 Selskabets opløsning
Interessentskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Opløsningen kan
kun besluttes, såfremt 3 /4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning af
forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved
kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 6 angivne
bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Nærværende vedtægter vedtaget på generalforsamlingen den 30. marts 1987
træder i kraft i stedet for de gamle vedtægter af 19.3.84.

