LOVE
for
Andelsselskabet

GUDME VANDVÆRK

Bedes opbevaret af andelshaverne

§1
Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: Andelsselskabet Gudme Vandværk.
Selskabets formål er at forsyne ejendomme i Gudme Vandværks forsyningsområde med godt vand
til billigst mulig pris.
Kun ejendomme, hvis ejere har indtegnet sig som andelshavere, kan modtage vand fra værket. Dog
skal det kunne lade sig gøre at levere vand til ejendomme eller institutioner, der ifølge deres natur
eller ifølge særlige omstændigheder ikke kan være andelshavere.
Adgangen til leverance af vand fra vandværket står således åbent for alle inden for
forsyningsområdet.

§2
Anlægssummen tilvejebringes ved lån, der amortiseres i op til 30 år. Bestyrelsen bemyndiges dog
til efter bedste skøn at træffe alle afgørelser i så henseende. For det eller de lån, for disses rettidige
afdrag og øvrigt for al gæld, som andelsselskabet måtte stifte, hæfter andelshaverne én for alle og
alle for én.

§3
Selskabet anlægger pumpestation og hovedledning. Stikledninger og yderligere installation betales
af ejendommens ejer. Der opkræves en afgift for tilslutning til hovedledning. Afgiften fastsættes af
generalforsamlingen. Tilslutningsafgiften skal betales forinden tilslutning.
Forandring af stikledning bekostes af ejeren selv. Vedligeholdelse af ledninger, haner og eventuelle
målere påhviler ejeren. Målere leveres og opsættes af vandværket, dog, hvis større omforandringer
af anlægget skal foretages for at få måleren anbragt på et dertil egnet sted, betales det af ejeren.

§4
Den almindelige vandafgift og betaling for vand efter måler samt målerleje fastsættes af
generalforsamlingen.
Vandafgiften opkræves kvartalsvis hos andelshaverne. Er vandafgiften ikke betalt 14 dage efter, er
bestyrelsen berettiget til at afbryde tilførslen til vedkommende andelshavers ejendomme eller
ejendom, men andelshaveren hæfter alligevel solidarisk for al gæld, som selskabet måtte have
stiftet. De med en eventuel genåbning af tilførslen forbundne omkostninger erlægges af
andelshaveren.
I retssager, som anlægges af selskabet mod medlemmer til betaling af vandafgift eller erstatning af
nogen art, eller anlægges af et medlem til regres for et andet medlem for sket indfrielse af gæld til
selskabet følges rettergangen efter reglerne i retsplejelovens kapital 41, og er den tabende part
pligtig at betales skadesløse omkostninger, hvorunder sagførersalær.

§5
Såfremt en andelshaver sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han pligtig at drage
omsorg for, at efterfølgeren indtræder i hans sted med hensyn til rettigheder og forpligtelser overfor
selskabet. Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men han hæfter fremdeles
personligt for selskabets forpligtelser.

§6
Den, der som følge af utæt installation forårsager vandspild, er pligtig til straks, og inden 24 timer,
at udbedre skaden eller lukke for vandet. Selskabet kan efter påbud om udbedring af skaden,
såfremt dette påbud ikke følges, lukke for vandet. Genåbning og betaling sker efter gældende regler.

§7
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år
i 1. kvartal. Den indvarsles 8 dage forinden dens afholdelse. Generalforsamlingens dagsorden
fastlægges senest 8 dage forud for dens afholdelse. Forslag, som ikke er opført på dagsordenen, kan
ikke komme til afgørelse, hvorfor forslag fra andelshaverne skal afgives til bestyrelsens formand
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling indeholder:
• Bestyrelsens beretning
• Forelæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse
• Forslag til budget til orientering
• Godkendelse af takstblad
• Indkomne forslag
• Valg til bestyrelsen
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, første gang 5 medlemmer, ved simpel stemmeflerhed.
Derefter afgår, første gang ved lodtrækning, skiftevis 2 og 3 medlemmer. Ingen andelshaver kan
undslå sig for at modtage valg til bestyrelsen, dog kan et bestyrelsesmedlem fritages for valg i lige
så lang tid, han har fungeret.
Den ordinære generalforsamling vælger 2 suppleanter for 1 år, samt 2 revisorer for 2 år, deraf afgår
én ad gangen efter tur, og 2 revisorsuppleanter for 1 år.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer, alle afgørelser træffes ved simpel
stemmeflerhed.
Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.
Aflønning af bestyrelsen kan finde sted. Godkendes af generalforsamlingen.

§8
Bestemmelserne i denne lov vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen
generalforsamling.
Medens alle andre bestemmelser på en ordinær generalforsamling træffes ved simpel
stemmeflerhed, uanset de mødtes antal, kan lovændringer ikke vedtages, undtagen mindst halvdelen
af andelshaverne er tilstede, og medmindre ¾ af de mødte stemmer derfor.
Er dette ikke tilfældet, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med sædvanlig
frist i løbet af 8 dage, og denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst
10 andelshavere skriftligt til bestyrelsen fremsætter begæring derom, indeholdende forslag der
ønskes behandlet.

§9
Intet af vandværkets driftsoverskud må anvendes til andet end til vandværkets fortsatte drift og i
tilfælde af likvidation er der ingen andelshavere, der må få mere tilbagebetalt end hans indskud.
Eventuelt overskud tilfalder kommunen såfremt kommunen overtager vandforsyningen i området,
ellers tilfalder overskuddet det selskab, der overtager vandforsyningen.

§ 10
Den stiftende generalforsamling befuldmægtiger den valgte bestyrelse til at træffe alle
bestemmelser om værkets opførelse i alle enkeltheder, til på selskabets vegne at optage de fornødne
lån, for hvilke andelshaverne hæfter solidarisk, og til at afslutte akkorder og overenskomster med
leverandører og entreprenører vedrørende anlægget samt i anden anledning, når den finder grund til
at virke på selskabets vegne.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 7. marts 2002.
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