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Selskabet, der er stiftel den 31. august 1896, er et andelsselskab med begransel
anwar, hvis navn er Havndal VandvarkA.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Randers Kommune.
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Enhver, der har tinglyst adkornst tit fast ejendom ilorsyningsomrAdet, kan blive medlem
af selskabet.

For ejendornme, der er opdelt i ejerleiligheder, er det eieme al de enkelte ejerlejlig
heder, der er medlem, med mindre andet er tingtyst pi ejendommen.
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Selskabets formil er i overensslemmelse med den til enhver lid galdende vand-
forsyningslov og det lor vandverket lastrsatle regulativ at forsyne eiendomme inden for
vandvarkets forsyningsomrAde med Sodt oS tilstrakkeligl vand til lavest mulige
ddftsbidrag, som foruden driflsomkostninger skal dakke forsvarlige afskrivninger af
anlas og rimelige henlaggelser til fornyelser og nodvendige udvidelser, samt at
varetage-medlemmernes falles interesser i vandforsyningssporgsmAl samt deraf
afledte forhold.
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Selskabets medlemmer har ret til at blive forqmet med vand pA de vilkAr, der er fastsat i
det al Kommunen fastsatte regulativ.

Ved indmeldelsa udleveres vedbgter, regulativ og geldende takstblad.
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For enhver ",.",.*"*,ffi,ffiffi;ffi:" .med den iserskabet
indskudte kapital.

Ethvert medlem indtrader med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgir af
vandvarkets regulativ og trakstblad - herunder betaling af anlagsbidrag, samt af
narvEerende vedtegter.

Ethvert medlem er ansvarlig lor sine eventuelle leiere.

SAlremt et medlem overdrager sin ejendorn, er medlemmet - ved dodsfald
medlemmets bo - forpligfiet til at drage omsorg for at den nye ejer indtrader i
medlemmets forpligtelser wer for selskabet. NAr selskabet modtager meddelelse om
ejerskifte ophorer medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet at samtlige forfaldne ydelser til
vandvarket er betalt.
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Udtrcden al selskabel kan ske ved grundens ophar sorn sefustandigit matrikelnummer
eller hvis ejendommen overfsres til andet forsyningsomrAde,

Sifremt en grund ophorer som selvstandigt matrikelnummer afbrydes slikledningen fra
lorsyningsledningen og medlemmet udlrader af selskabet.

Ved udtraden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesorn
eventudle omkoshinger afholdes af medlemmet.
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lnstitutioner - som ifslge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifolge

r-itig" omstendighedir - ikke kan vare medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat

aign-kunne fi l6veret vand. S6danne ksbere skal lorpligite sig til at overholde

va"nOverfef regulativ samt vedtagternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen ont

andelsret og haftelse.

Det samme galder distributionsforeninger/-selskaber, der helt eller delvist dakker

deres leveringspligt ved ksb fra selskabet.

Bestyrelsen fastbgger i hverl enkeh titfelde vilkArene lor sidanne vandleverancer.

g8

gcfirdtorram,fing

Generalforsamlingen er selskabets hojeste myndighed.

ordinar generalforsamling affroldes hvert Ar ijanuar kvartal'

lndkaldelse til generallorsamlinger, sivel ordinare som ekstraordinare, sker med

rinCrt f+ dagds varsel ved seerskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved

annoncering i lokalavis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles pl ordinar generallorsamling . afgives til

Uestyilsen senest den 31. januar. Sidste trist for indsendelse af forslag varsles

medio januar ved annonce i lokalavis.

Dagsorden for den ordinere generalforsamling skal mindst omfatte folgende punkte1

1. Valg af dirigent
2. BestYrelsens berehing
3. Det ieviderede regnskab forebgges tilgodkendelse
4. Budget og takslblade for kommende Ar forelagges til godkendelse

5, Vatg al medlemmer og suppleant til bestyrelsen
6. Valg al revisor og revisorsuppleant
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Ekstraordinar generatforsamling kan indkaldes al bestyrelsen'

Ekstraordiner generalforsamling skal indkaldes nAr mindst 30 al medlemmerne

fremsaetter skriftiig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidsffravnte tilfalde skal generalforsamlingen aholdes inden to mAneder efter

modtagelsen af begaringen og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De pi generalforsamlingen trufne besluhinger indfores i selskabets fohandlingspro'

tokol, der underskrives af dirigenlen.
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l-{vert medlem har 6n stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skifilig fuldmagt. Ei medlem kan dog udover egen
stemme kun afgive yderligere 6n stemme v€d fuldma$.

Ethvert medlem kan krave hemmelig afslemning. Kobere i henhold til I 7 har ret til at

overvare generalforsamlingen og har taleret men ingen stemmerel. Afgarelser iraffes
ved simpel stemmef lerhed.

Forsfag til vedtagrtsandringer kan kun vedtages ni.r mindst 213 al de stemmeberelti'
gede e1fl $ede 69 n6r mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke

6pryf,ft X"n forslaiet vedtages pA en efterfolgende ekstaordinar ' eller naste Ars

ordinare generaliorsamling med 23 af de afgivne stemmer, uanset anliallet af
fremmsdte stemmeberettigede.
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Sefskabets bestyrelse bestAr af 5 medlemmer vatgfi blandt medlemrneme lor 2 Ar ad
gangen, idet der hvert Ar pl den ordinare generalforsamling algir skiftevis 2 og 3
medlemmer.

Herudorer er hverl Ar valgfi 1 suppleant som ved algang fra bestyrelsen indtrader i det
afgAede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted'

Bes$/relsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygttig- nir mindst halvdelen af
mediemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetragelsen af den daglige drift ansatte
fomsdent personale og ligeledes afrrolde de efter dens eget skon nsdvendige udgifter
til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsforelsen og opstiller Arsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsetter selv sin forrehingsorden og forer forhandlingSprotokd der
underskrives af de tilstedeverende bestyrelsesrnedlemmer'

Anlagsvirksomhed der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henleggelser
skal lorehgges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfelde af vandspild og/eller overtradelse af konkrete p&'bud
pitagge overtrderefl en sarafgift som skal fremgA af takstbladet'
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Selskabettegnes af formanden iforening m€d 6t bes!6elsesmedlem.

Bes$felsen kan meddele prokura.
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S€lskabets regnskabsAr lober fra den 1. januar lil den 31. deoember.

Det Arlige werskud der mitte fremkornme efter lorwarlige afskrivninger og henlag-
gelser kan ikke udbetales iil medlemmeme.

Revision af regnskabeme foretages al 2 genaalforsamlingsvalgte revisorer.

i,rsregnskabet underskrives al revisoreme og besq/relsen.
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Oplosning kan kun besluttes sifremt 3/4 af samtlige stemmeberett[ede slemmer
derfor. Dersorn oplosningen vil kunne ske uden indskrankning i forsyningvnul[-
hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandvark elle,r ved kornmunal wertagelse, kan
oplosningen dog besluttes e{ter de i $9 angivns b€slemmelser vedrsrende
vedlagtsandringer.

Den oplosende generalforsamling teffer afgorelse orn eventuelle ahivers anvendelse.
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Selskabets vedtagfler er vedtaget pA den stiftende generalforsamling den 31.08.1896.

S€lskabetE vedbgftBr er sidst andret pA del ordinare generalforsamling den
26. februar 2OOS m€d efterlolgende rredlagelse pA den ekstraordinare generalforsam-
ling den 27. marts 2008.

De trader i kaft den 28. marts 2008.
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