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Selskabet, der oprindeligt blev stiftet den 1. august 1897 som Vindinge Vandvark VS, er nu et
andelsselskab med begrrenset ansvar, hvis navn er Vindinge Vandvark A.m.b.a..

Selskabet har hjemsted i Roskilde kommune.

Formil
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Selskabets formil er i overensstemmelse med den til enhver tid galdende vandforsyningslov og det
for vandverket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandvarkets forsyningsomrflde
med godt og tilstrekkeligt vand samt at varetage medlemmernes falles interesser i vandforsynings-
sporgsmil samt deraf afledte forhold. Driftsbidrag skal dakke driftsomkostninger samt forsvarlige
henlreggelser til fornyelser og nodvendige udvidelser.

Medlemmer
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Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsomrfldet, kan blive medlem af
selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er
medlem, med mindre andet er tinglyst pfl ejendommen.

Medlemmernes rettigheder
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Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand pi de vilkir. der er fastsat i det af
Roskilde kommune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtagter, regulativ og galdende takstblad.



Medlemmernes forpligtelser og hrcftelser i ovrigt.
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For enhver af selskabets forpliEelser hpfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte
kapital.

Ethvert medlem indtrreder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremglr af vandverkets
regulativ og takstblad - herunder betaling af anlegsbidrag, samt af narvarende vedtagter.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

S&fremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dsdsfald medlemmets bo -
forpligtet trl at drage omsorg for, at den nye ejer indtrader i medlemmets forpligtelser over for
selskabet. Nir selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophorer medlemmets rettigheder og
forpligtelser over for selskabet.

Udtraden af selskabet
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Udtraden af selskabet kan ske ved grundens ophor som selvstandigt matrikelnummer, eller hvis
ej endommen overlsres til andet forsyningsomride.

Sifremt en grund ophorer som selvstendigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra
forsyningsledningen, og medlemmet udtrader af selskabet. Ved udtreden kan der ikke udbetales
eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger aftroldes af medlemmet.

Levering til ikke-medlemmer (kobere)
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Institutioner - som iflg. deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som iflg. sarlige
omstandigheder - ikke kan vare medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne ffi
leveret vand. Sidanne ksbere skal forpligte sig til at overholde vandvarkets vedtagter og regulativ.

Generalforsamling
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Generalforsamlingen er sel skabets hoj este myndighed.

Ordiner generalforsamling afholdes hvert ir inden udgangen af marts mined.

Indkaldelse til generalforsamlinger, sivel ordin&re som ekstraordin&re, sker med mindst 14 dages
varsel ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles pi ordiner generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den
15. februar.



Dagsorden for den ordinrre generalforsamling skal omfatte folgende punkter

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelagges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5 Budget for det kommende flr forelegges til godkendelse
6 Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revision jfr. $ 12
8. Eventuelt

Ekstraordinrer generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinar generalforsamling skal indkaldes, nlr mindst l0 Yo af medlemmerne fremsatter
skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnevnte tilfelde skal generalforsamlingen afholdes inden to mineder efter modtagelsen af
begeringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De pi generalforsamlingen trufne beslutninger indfsres i referat, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger
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Hvert medlem har en stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun
afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan krave hemmelig afstemning. Ksbere i henhold til $ 7 har ret til at oververe
generalforsamlingen og har taleret men ingen stemmeret. Afgorelser traffes ved simpel
stemmeflerhed.

Vedtagtsrendringer kan kun vedtages, nir mindst 213 af de stemmeberettigede er til stede, og nir
mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfuldt, kan forslaget vedtages pi en efterfolgende
ekstraordinrer- eller neste irs generalforsamling med2l3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af
fremmsdte stemmeberettieede.

Bestyrelsen
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Selskabets bestyrelse bestir af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 itr ad gangen, idet
der hvert 8r p6 den ordinare generalforsamling afgir skiftevis 2 og 3 medlemmer.



Herudover valges hvert 6r I suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltreder i det p&galdende
medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, n6r mindst 3 af medlemmerne er til
stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansatte fornsdent personale og ligeledes
aftrolde de efter dens eget sksn nsdvendige udgifter til administration, reparation og
vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsfsrelsen og opstiller irsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsetter selv sin forretningsorden og forer forhandlingsprotokol, der underskrives af
de tilstedeverende bestyrelsesmedlemmer.

Anlagsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henleggelser, skal forelagges
generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfelde af overtradelse af konkrete p&bud pilagge overtrederen en sarafgift,
som skal fremgi af takstbladet.

Tegningsret
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Selskabet tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ved ksb, salg eller pantsatning af fast ejendom og ved udstedelse af geldsbeviser kreves dog hele
bestyrelsens underskrift .

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab
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Selskabets regnskabsir lsber fra den l. januar til den 31. december.

Det irlige overskud. der mitte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlaggelser, kan
ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskabet foretages af de generalforsamlingsvalgte 2 revisorer, der vdges for 2 ir ad
gangen. Revisorerne er skiftevis pi valg hvert andet ir. Endvidere velges revisorsuppleant for 1 6r
ad gangen.

Generalforsamlingen kan beslutte at erstatte eller supplere de medlemsvalgte revisorer med ekstern
revision.

Arsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.



Oplosning
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Oplosning kan kun besluttes, sifremt 314 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom
oplosningen vil kunne ske uden indskrenkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med
andet vandvark eller ved kommunal overtagelse, kan oplosning besluttes efter de i $ 9 angivne
bestemmelser vedrsrende vedtagtsandringer.

Den oplosende generalforsamling trrefiler afgorelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt
overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overfsres til et andet selskab, der varetager
samme eller lignende formfll som selskabet.

Ikrafttrnden
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Selskabets vedtagter er vedtaget pfr en ekstraordinrer generalforsamling den 18.3.2009, og trader i
kraft den l. januar 2010.

Jens Ssrensen
(Formand)

Otto Tingleff
(Dirigent)


