VEDTÆGTER
for
ANDELSSELSKABET
LANGESKOV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER
for
Andelsselskabet Langeskov Vandværk a.m.b.a.
NAVN OG HJEMSTED:
§ 1.
Selskabets navn er Andelsselskabet Langeskov Vandværk a.m.b.a.
Selskabets hjemsted er Kerteminde Kommune.

FORMÅL:
§ 2.
Selskabets formål er at forsyne ejendommene i Gammel Langeskov kommune med godt vand til
billigst mulig pris.

MEDLEMMER:
§ 3.
Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet selskabets forsyningsnet, er berettiget og forpligtet til at være
andelshaver. Andre ejere af fast ejendom kan mod at betale tilslutningsafgift blive andelshavere.
Selskabets bestyrelse kan dog tillade, at der leveres vand til ejendomme eller institutioner, der ifølge deres
natur eller som følge af særlige omstændigheder ikke kan være andelshaver.

HÆFTELSE:
§ 4.
Andelshaverne hæfter ikke ud over deres tilslutningsbidrag.

VANDAFGIFT:
§ 5.
Vandafgift erlægges efter det til enhver tid af Kerteminde kommune godkendte takstblad.

§ 6.
Såfremt en andelshaver sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er vedkommende pligtig til at drage
omsorg for, at efterfølgeren indtræder i vedkommendes sted med hensyn til rettigheder og forpligtelser.
En udtrædende andelshaver hæfter for leverancer til den overdragne ejendom indtil overtagelsesdagen, dog
altid indtil der er givet andelsselskabet skriftlig meddelelse om ejendommens overdragelse. En indtrædende
andelshaver hæfter over for andelsselskabet for den udtrædende andelshavers modtagne, ubetalte leverancer
til den overdragne ejendom.

§ 7.
Udtræden af andelsselskabet i andre tilfælde end den i § 6 nævnte kan ikke finde sted, så længe den
pågældende ejendom består, dog kan bestyrelsen, når særlige forhold foreligger, tillade udtræden på vilkår,
der fastsættes af denne.
§ 8.
Ved udtrædelse af andelsselskabet som nævnt i § § 6 og 7 har den udtrædende andelshaver ikke krav på
nogen del af andelsselskabets formue.

GENERALFORSAMLINGER:
§ 9.
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i en lokal avis.
§ 10.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskabet.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.

6. Valg af statsaut./reg. revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Forslag fra andelshavere til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til
bestyrelsens formand senest den 10. februar.

Bestyrelsen annoncerer i en lokal avis efter forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, med
angivelse af tidspunktet for generalforsamlingen, senest den 1. februar.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 10% af
andelshaverne skriftligt til bestyrelsen fremsætter begæring herom indeholdende de(t) forslag, der ønskes
behandlet.
§ 11.
På generalforsamlingen har hver andelshaver, med mindre vedkommende er i restance med vandafgift til
selskabet, én stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal.
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves dog, at mindst halvdelen af de
stemmeberettigede er til stede, og at mindst 3/4 stemmer herfor.
Er der ikke på generalforsamlingen mødt halvdelen af de stemmeberettigede, men forslaget vedtages med
3/4 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt og senest 14 dage efter til en ny generalforsamling, hvor
forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af mødte stemmeberettigede.

BESTYRELSE:
§ 12.
Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at der i ulige år vælges tre medlemmer og i
lige år fire medlemmer.
Der vælges to suppleanter til bestyrelsen, og disse vælges for to år ad gangen med en hvert år. Ved første
valg af suppleanter vælges to. Den, der har fået det laveste stemmetal, er alene valgt for et år.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Ingen kan vælges til bestyrelsen, hvis de ikke er til stede på generalforsamlingen, med mindre de skriftligt
har givet en stiller accept herpå. Accepten skal afleveres til generalforsamlingens dirigent.

§ 13.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes med simpelt
stemmeflertal.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel, og formanden er forpligtet til at
indkalde, hvis to medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre
medlemmer af denne er til stede på et lovligt indkaldt bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en kortfattet protokol, der underskrives af
bestyrelsesmedlemmerne.
§ 14.
Bestyrelsen udarbejder og administrerer regulativer og forestår den daglige drift af selskabet.
Bestyrelsen er berettiget til at indgå aftaler, der vedrører selskabets forhold, herunder køb og salg af fast
ejendom, pantsætning af selskabets aktiver og optagelse af lån.
Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.

TEGNINGSREGEL:
§ 15.
Selskabet tegnes af min. tre medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.

REGNSKAB OG REVISION:
§ 16.
Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsaut./registreret revisor.
Selskabets regnskab udarbejdes efter årsregnskabslovens regler.

REGNSKABSÅR:
§ 17.
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

OPLØSNING:
§ 18.
Selskabet kan opløses, når dette besluttes af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst to og
højst fire ugers mellemrum, således at 3/4 af de på hver generalforsamling afgivne, gyldige stemmer afgives
for opløsning.
Til generalforsamlingerne om selskabets opløsning skal der sendes skriftlig indkaldelse til alle selskabets
andelshavere ved almindeligt brev.
Den generalforsamling, der endeligt vedtager selskabets opløsning, vælger tillige én eller flere likvidatorer
til snarest at realisere selskabets aktiver og afvikle alle dets forpligtelser.

LIKVIDATION:
§ 19.
De(n) valgte likvidator(er) skal afvikle selskabets virksomhed bedst muligt og søge dets aktiver og passiver
overdraget til et foretagende, der af myndighederne kan godkendes til at forestå vandforsyningen i
selskabets hidtidige område.
Ingen andelshavere får i tilfælde af selskabets opløsning udbetalt andel af selskabets formue.
Likvidator(erne) tegner selskabet i alle forhold og træder i bestyrelsens sted.
§ 20.
Likvidator indkalder, når selskabets virksomhed er afviklet, til en generalforsamling i overensstemmelse
med § 9 stk. 2 til godkendelse af afviklingsregnskabet.
Når regnskabet er godkendt, er selskabet opløst.
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Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 10. april 2014

Bestyrelsen:
Keld Ib Hansen
Leif Kristensen
Henning Rasmussen
Karsten Larsen Mogens Hansen Kurt M. Poulsen Jesper Egeglykke

