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med begransel
der er stiftelden 31. august1896,er et andelsselskab
Selskabet,
anwar,hvisnavner HavndalVandvarkA.m.b.a.
i RandersKommune.
harhjemsted
Selskabet
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Selskabets formil er i overensslemmelse med den til enhver lid galdende vandforsyningslovog det lor vandverket lastrsatleregulativat forsyne eiendommeinden 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
samt deraf
varetage-medlemmernesfalles interesser i vandforsyningssporgsmAl
afledteforhold.
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kanblivemedlem
tit fastejendomilorsyningsomrAdet,
Enhver,derhartinglystadkornst
af selskabet.
er det eiemeal de enkelteejerlejlig
For ejendornme,der er opdelti ejerleiligheder,
heder,derer medlem,medmindreandeter tingtystpi ejendommen.

54
mdqrma,6,tddglr'*r

har ret til at bliveforqmetmedvandpAde vilkAr,derer fastsati
medlemmer
Selskabets
fastsatteregulativ.
detal Kommunen
udleveresvedbgter, regulativog geldendetakstblad.
Vedindmeldelsa
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iserskabet
.med
den

kapital.
indskudte

Ethvertmedlemindtrader med alle de rettighederog forpligtelser,der fremgir af
vandvarketsregulativog trakstblad- herunderbetalingaf anlagsbidrag,samt af
vedtegter.
narvEerende
leiere.
Ethvertmedlemer ansvarliglor sineeventuelle
SAlremt et medlem overdrager sin ejendorn, er medlemmet- ved dodsfald
medlemmetsbo - forpligfiettil at drage omsorgfor at den nye ejer indtrader i
forpligtelserwer for selskabet.NArselskabetmodtagermeddelelseom
medlemmets
overfor selskabet.
ogforpligtelser
rettigheder
ejerskifteophorermedlemmets
Det er en betingelsefor godkendelseaf ejerskiftetat samtligeforfaldneydelsertil
vandvarketer betalt.
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matrikelnummer
Udtrcdenal selskabelkan skeved grundensopharsornsefustandigit
til andetforsyningsomrAde,
overfsres
ellerhvisejendommen
fra
afbrydesslikledningen
Sifremt en grundophorersomselvstandigtmatrikelnummer
udlraderaf selskabet.
og medlemmet
lorsyningsledningen
formue,ligesorn
Vedudtradenkander ikkeudbetalesellerudloddesandeli selskabets
eventudleomkoshingerafholdesaf 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 bestyrelsenfastsat
aign-kunne fi l6veret vand. S6danne ksbere skal lorpligite sig til at overholde
va"nOverfef regulativ samt vedtagternes bestemmelser,bortset fra bestemmelsenont
andelsretog haftelse.
der helt eller delvist dakker
Det samme galder distributionsforeninger/-selskaber,
deres leveringspligtved ksb fra selskabet.
Bestyrelsenfastbgger i hverl enkehtitfelde vilkArenelor sidanne vandleverancer.
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er selskabetshojestemyndighed.
Generalforsamlingen
affroldeshvertAr ijanuar kvartal'
ordinar generalforsamling
lndkaldelsetil generallorsamlinger,sivel ordinare som ekstraordinare, sker med
rinCrt f+ dagds varsel ved seerskiltmeddelelsetil hvert enkelt medlem eller ved
annonceringi lokalavismed angivelseaf dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles pl ordinar generallorsamling. afgives til
Uestyilsen senest den 31. januar. Sidste trist for indsendelse af forslag varsles
mediojanuarved annoncei lokalavis.
skal mindstomfattefolgendepunkte1
Dagsordenfor den ordinere generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. BestYrelsensberehing
3. Det ieviderederegnskabforebgges tilgodkendelse
4. Budgetog takslbladefor kommendeAr forelaggestil godkendelse
5, Vatgal medlemmerog suppleanttil bestyrelsen
6. Valg al revisor og revisorsuppleant
7. Behandlingaf indkomneforslag
8. Eventuelt
Ekstraordinar generatforsamlingkan indkaldesal bestyrelsen'
Ekstraordiner generalforsamlingskal indkaldes nAr mindst 30 al medlemmerne
fremsaetterskriftiigforlangendeherom til bestyrelsen,ledsagetaf en skriftligdagsorden.
I sidsffravnte tilfalde skal generalforsamlingen aholdes inden to mAneder efter
modtagelsenaf begaringen og dagsordenenskal udsendesmed indkaldelsen.
trufne besluhinger indfores i selskabetsfohandlingspro'
De pi generalforsamlingen
tokol,der underskrivesaf dirigenlen.
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l-{vertmedlemhar 6n stemme.
Et medlem kan afgive stemme ved skifilig fuldmagt. Ei medlem kan dog udover egen
stemmekun afgiveyderligere6n stemmev€d fuldma$.
Ethvertmedlem kan krave hemmeligafslemning.Koberei henholdtil I 7 har ret til at
overvare generalforsamlingenog har taleret men ingen stemmerel. Afgarelser iraffes
ved simpel stemmeflerhed.
Forsfag til vedtagrtsandringer kan kun vedtages ni.r mindst 213al de stemmeberelti'
gede e1fl $ede 69 n6r mindst2/3 af disse stemmerfor. Er en af disse betingelserikke
6pryf,ft X"n forslaiet vedtages pA en efterfolgende ekstaordinar ' eller naste Ars
ordinare generaliorsamlingmed 23 af de afgivne stemmer, uanset anliallet af
fremmsdtestemmeberettigede.
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SefskabetsbestyrelsebestAraf 5 medlemmervatgfiblandtmedlemrneme
algir skiftevis2 og 3
gangen,idet der hvert Ar pl den ordinare generalforsamling
medlemmer.
Herudorerer hverlArvalgfi1 suppleantsomvedalgangfra bestyrelsenindtraderi det
valgperiode.
afgAedemedlemsresterende
kanfindested'
og suppleanter
Genvalgaf bestyrelsesmedlemmer
nir mindsthalvdelenaf
Bes$/relsenkonstituerersig selv. Den er beslutningsdygttigaf den dagligedriftansatte
kantil varetragelsen
er til stede.Bestyrelsen
mediemmerne
fomsdentpersonaleog ligeledesafrroldede efterdensegetskon nsdvendigeudgifter
og vedligeholdelse.
reparation
til administration,
og budget.
og opstillerArsregnskab
haransvarfor regnskabsforelsen
Bestyrelsen
der
Bestyrelsenfastsetter selv sin forrehingsordenog forer forhandlingSprotokd
af de tilstedeverendebestyrelsesrnedlemmer'
underskrives
der overstigerdet vedtagnebudgetincl. eventuellehenleggelser
Anlagsvirksomhed
skallorehgges generalforsamlingen.
Bestyrelsenkan i tilfelde af vandspildog/ellerovertradelseaf konkretep&'bud
pitagge overtrderefl en sarafgiftsomskalfremgAaf takstbladet'
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afformandeniforeningm€d6t bes!6elsesmedlem.
Selskabettegnes
Bes$felsenkanmeddeleprokura.
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loberfra den1.januarlil den31.deoember.
regnskabsAr
S€lskabets
og henlagDet Arligewerskud der mitte fremkornmeefter lorwarligeafskrivninger
gelserkanikkeudbetalesiil medlemmeme.
revisorer.
foretagesal 2 genaalforsamlingsvalgte
Revisionaf regnskabeme
og besq/relsen.
al revisoreme
underskrives
i,rsregnskabet
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Oplosningkan kun besluttessifremt 3/4 af samtligestemmeberett[edeslemmer
derfor.Dersornoplosningenvil kunne ske uden indskrankningi forsyningvnul[wertagelse,kan
hederne,f.eks.vedfusionmedet andetvandvarkelle,rved kornmunal
oplosningendog besluttes e{ter de i $9 angivns b€slemmelservedrsrende
vedlagtsandringer.
ahiversanvendelse.
teffer afgorelseorneventuelle
Denoplosendegeneralforsamling
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den31.08.1896.
vedtagflerer vedtagetpAdenstiftendegeneralforsamling
Selskabets
den
S€lskabetEvedbgftBr er sidst andret pA del ordinare generalforsamling
rredlagelse
pAden ekstraordinaregeneralforsamm€d efterlolgende
26. februar2OOS
lingden27.marts2008.
Detrader i kaft den28.marts2008.
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