
 

 

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK AMBA 

 

Navn og hjemsted 

 

§ 1 

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, stiftet 22. maj 1951, hvis 

navn er Ærøskøbing Vandværk A.M.B.A. Selskabet har hjemsted i Ærø 

Kommune. 

 

 

Formål 

 

§ 2 

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 

vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne 

ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt 

vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i 

vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold. 

 

 

Medlemmer 

 

§ 3 

Enhver tinglyst adkomsthaver i vandværkets forsyningsområde, hvis ejendom er 

tilsluttet vandværket, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. 

 

Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom en ejer, 

der efter forholdets natur ikke kan være medlem, har ret til at blive optaget som 

forbruger, evt. på særlige betingelser.  

 

 

Medlemmernes hæftelse og forpligtelser i øvrigt 

 

§ 4 

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i 

selskabet indskudte kapital. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og 

forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder 

betaling af anlægsbidrag - samt af nærværende vedtægter. 

 



 

 

Ejere af udlejningsejendomme hæfter ultimativt for lejers bidrag, dog under 

hensyntagen til lovgivningens regler om afregning af driftsbidrag direkte med 

brugeren. 

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald 

medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i 

medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse 

om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet. 

 

 

Udtræden af selskabet 

 

§ 5 

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt 

matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. 

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes 

stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved 

udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, 

ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet. 

 

 

Generalforsamling 

 

§ 6 

Ordinær generalforsamling i Ærøskøbing Vandværk A.m.b.a. afholdes hvert år 

inden 15. april. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som 

ekstraordinære, sker med mindst14 dages varsel ved annoncering i en eller flere 

lokale aviser, vandværkets hjemmeside og evt. facebookside. Indkaldelsen sker 

efter denne forskrift, så længe disse muligheder er tilgængelige. Såfremt det er 

muligt, kan dette efter bestyrelsens skøn, suppleres med individuel elektronisk 

indkaldelse (email etc.). 

Forslag fra medlemmer og bestyrelse, der ønskes behandlet på ordinær 

generalforsamling, skal foreligge i fuldt udarbejdet skriftlig form til formanden 

senest 8 dage før generalforsamling. 

Forslag fra medlemmer skal fremgå af selskabets hjemmeside senest 4 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 

Punkt 1:  Valg af stemmetællere 

Punkt 2:  Valg af dirigent 

Punkt 3:  Bestyrelsens beretning. 

Punkt 4:  Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse. 



 

 

Punkt 5:  Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 

Punkt 6.  Behandling af indkomne forslag. 

Punkt 7:  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, se § 8. 

Punkt 8:  Valg af registreret eller statsautoriseret revisor, se § 9, stk. 1. 

Punkt 9:  Valg af to kritiske revisorer (valgt blandt medlemmerne), se § 9, stk. 2. 

Punkt 10: Eventuelt. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og 

skal indkaldes, når mindst 100 medlemmer skriftligt har indsendt begæring 

herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. Ekstraordinær 

generalforsamling skal afholdes inden to måneder efter modtagelse af begæring 

herom. Dagsordenen skal annonceres efter sædvanlige regler. 

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets beslutnings-

protokol, der underskrives af dirigenten. 

 

 

Stemmeret og afstemninger 

 

§ 7 

Hvert medlem har én stemme uanset antallet af ejendomme, som medlemmet 

måtte have tilsluttet vandværket. Såfremt en ejendom ejes af en juridisk person 

eller af flere personer i fællesskab, kan der på generalforsamlingen kun afgives én 

stemme for den pågældende ejendom, og den juridiske person eller fællesskabet 

bestemmer selv, hvem der skal repræsentere de pågældende på general-

forsamlingen og dér afgive stemme eller modtage valg. 

Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan ud over sin egen 

stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt. 

Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Kommende medlemmer, d.v.s. 

erhververe af en ejendom, der er tilsluttet vandværket og hvorom bindende 

skriftlig købsaftale er indgået, men hvor ejerskifte ikke er noteret hos vandværket 

inden generalforsamlingen, har ret til at overvære denne, men har ikke 

stemmeret. 

 

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de mødte eller repræsenterede 

medlemmer.  

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de 

stemmeberettigede medlemmer er til stede eller repræsenteret, og når mindst 2/3 

af disse stemmer for forslaget. 

Såfremt der ikke er mødt eller repræsenteret 2/3 af medlemmerne, men forslaget 

vedtages med 2/3 flertal blandt de mødte, kan forslaget vedtages på en 



 

 

efterfølgende ekstraordinær – eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 

af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. 

 

 

Bestyrelsen 

 

§ 8 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt andelshaverne for 3 år ad gangen, idet der 

hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 – 1 – 2 medlemmer, 

første gang efter lodtrækning. Dog skal det sikres, at formand og kasserer ikke er 

på valg samme år. Skulle den situation opstå, er formanden på valg efter andet 

år, og der sker ved lodtrækning rokade mellem kassereren og de øvrige 

medlemmer. Lodtrækningen skal tilrettelægges således at intet bestyrelses- 

medlem kommer til at sidde i mere end sammenlagt 3 år uden valghandling. 

 

Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen, som ved afgang fra bestyrelsen eller 

ved et bestyrelsesmedlems længerevarende forfald tiltræder bestyrelsen. Er et 

bestyrelsesmedlem udtrådt, indtræder suppleanten i stedet for det afgående 

medlem i den resterende valgperiode. Ved et bestyrelsesmedlems forfald deltager 

suppleanten i bestyrelsesmøderne, indtil det pågældende medlem genindtræder. 

Bestyrelsen kan beslutte, at suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder på 

fortroligheds vilkår. 

 

Ved opstilling af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til valg, skal så vidt muligt 

sikres repræsentation fra vandværkets yderområder. Den for yderområdet valgte 

suppleant indtræder i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem herfra får forfald 

eller udtræder af bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen 

af medlemmerne er til stede. 

Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og 

afholde de efter bestyrelsens skøn nødvendige udgifter til administration, 

reparation og vedligeholdelse. 

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelse og opstiller årsregnskab og budget. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal føres beslutnings-

protokol, der på næstkommende bestyrelsesmøde underskrives af de 

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

 



 

 

Revision 

 

§ 9 

Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller 

statsautoriseret revisor. 

Yderligere vælger generalforsamlingen 2 kritiske revisorer (lokale revisorer valgt 

blandt medlemmerne) samt 2 suppleanter for disse. Én kritisk revisor og én 

suppleant skal så vidt muligt vælges i yderområdet. 

Valg af revisor og kritiske revisorer samt disses suppleanter sker for et år ad 

gangen. 

 

 

Tegningsret 

 

§ 10 

Selskabet tegnes af formanden i forening med kassereren. Ved pantsætning og 

optagelse af lån tegnes selskabet af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan 

meddele prokura. 

 

 

Regnskab 

 

§ 11 

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Den 

eventuelle årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige 

afskrivninger og henlæggelser kan ikke udbetales til medlemmerne, men 

overføres til det følgende regnskabsår. 

Årsrapporten underskrives af revisorer og bestyrelse. 

 

 

Opløsning 

 

§ 12 

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede 

stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i 

forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved 

kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 7 angivne 

bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. 

 

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers 

anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan 



 

 

overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som 

Ærøskøbing Vandværk A.m.b.a. 

 

 

Ikrafttræden 

 

§ 13 

Nærværende vedtægter erstatter selskabets vedtægter af 28. februar 1996. 

Således vedtaget på generalforsamlingen den DDMMÅÅÅÅ. 

(Bestyrelse) 

 

 

______________________________ ______________________________ 

 

______________________________ ______________________________ 

 

______________________________ 

 

 

Og på generalforsamlingen den DDMMÅÅÅÅ 

(Dirigent) 

 

______________________________ 


