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VINDII\GE VANDV,{RK A.m.b.a.
sl
Selskabet,der oprindeligtblev stiftet den 1. august 1897som VindingeVandvark VS, er nu et
andelsselskabmed begrrensetansvar,hvis navn er Vindinge Vandvark A.m.b.a..
Selskabethar hjemstedi Roskildekommune.
Formil
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Selskabetsformil er i overensstemmelse
med den til enhvertid galdende vandforsyningslovog det
for vandverket fastsatteregulativ at forsyne ejendommeinden for vandvarkets forsyningsomrflde
med godt og tilstrekkeligt vand samt at varetagemedlemmernesfalles interesseri vandforsyningssporgsmil samt deraf afledte forhold. Driftsbidrag skal dakke driftsomkostningersamt forsvarlige
henlreggelsertil fornyelser og nodvendigeudvidelser.
Medlemmer
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Enhver, der har tinglyst adkomsttil fast ejendomi forsyningsomrfldet,kan blive medlemaf
selskabet.
For ejendomme,der er opdelt i ejerlejligheder,er det ejerneaf de enkelteejerlejligheder,der er
medlem,med mindre andet er tinglyst pfl ejendommen.
Medlemmernes rettigheder
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Selskabetsmedlemmerhar ret til at blive forsynet med vand pi de vilkir. der er fastsati det af
Roskilde kommune fastsatteregulativ.
Ved indmeldelseudleveresvedtagter, regulativ og galdende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser og hrcftelseri ovrigt.
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For enhveraf selskabetsforpliEelser hpfter medlemmernealenemed den i selskabetindskudte
kapital.
Ethvert medlemindtrredermed alle de rettighederog forpligtelser, der fremglr af vandverkets
regulativ og takstblad - herunderbetaling af anlegsbidrag,samt af narvarende vedtagter.
Ethvert medlemer ansvarligfor sine eventuellelejere.
S&fremtet medlemoverdragersin ejendom,er medlemmet- ved dsdsfaldmedlemmetsbo forpligtet trl at drageomsorg for, at den nye ejer indtrader i medlemmetsforpligtelser over for
selskabet.Nir selskabetmodtager meddelelseom ejerskifte,ophorer medlemmetsrettigheder og
forpligtelser over for selskabet.
Udtraden af selskabet
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Udtraden af selskabetkan ske ved grundensophor som selvstandigt matrikelnummer,eller hvis
ejendommenoverlsres til andet forsyningsomride.
Sifremt en grund ophorer som selvstendigt matrikelnummer,afbrydesstikledningenfra
forsyningsledningen,og medlemmetudtrader af selskabet.Ved udtreden kan der ikke udbetales
eller udloddesandel i selskabetsformue, ligesom evt. omkostningeraftroldesaf medlemmet.
Levering til ikke-medlemmer (kobere)
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Institutioner - som iflg. deresnatur - eller ejere af enkelteejendomme- som iflg. sarlige
omstandigheder- ikke kan vare medlemmer,vil mod en af bestyrelsenfastsatafgift - kunne ffi
leveret vand. Sidanne ksbere skal forpligte sig til at overholdevandvarkets vedtagter og regulativ.
Generalforsamling
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Generalforsamlingener selskabetshojestemyndighed.
Ordiner generalforsamlingafholdeshvert ir inden udgangenaf marts mined.
Indkaldelsetil generalforsamlinger,sivel ordin&re som ekstraordin&re,sker med mindst 14 dages
varselved annonceringi lokal avis med angivelseaf dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandlespi ordiner generalforsamling,afgivestil bestyrelsensenestden
15. februar.

Dagsordenfor den ordinrre generalforsamlingskal omfatte folgendepunkter
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens
beretning
3. Det reviderederegnskabforelaggestil godkendelse
4. Behandlingaf indkomneforslag
5 Budget for det kommendeflr forelegges til godkendelse
6 Valg af medlemmerog suppleanttil bestyrelsen
7. Valg af revisionjfr. $ 12
8. Eventuelt
Ekstraordinrergeneralforsamlingkan indkaldesaf bestyrelsen.
Ekstraordinar generalforsamlingskal indkaldes,nlr mindst l0 Yoaf medlemmernefremsatter
skriftligt forlangendeherom til bestyrelsen,ledsagetaf en skriftlig dagsorden.
I sidstnevnte tilfelde skal generalforsamlingenafholdesinden to mineder efter modtagelsenaf
begeringen,og dagsordenenskaludsendesmed indkaldelsen.
De pi generalforsamlingentrufne beslutningerindfsres i referat, der underskrivesaf dirigenten.
Stemmeret og afstemninger
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Hvert medlemhar en stemme,uansetvedkommendeejer flere ejendomme.
Et medlemkan afgive stemmeved skriftlig fuldmagt. Et medlemkan dog udover egen stemmekun
afgive yderligere en stemmeved fuldmagt.
Ethvert medlemkan krave hemmeligafstemning.Ksbere i henholdtil $ 7 har ret til at oververe
generalforsamlingenog har taleret men ingen stemmeret.Afgorelser traffes ved simpel
stemmeflerhed.
Vedtagtsrendringerkan kun vedtages,nir mindst 213af de stemmeberettigedeer til stede,og nir
mindst 2/3 af dissestemmerfor.
Er kun den andenaf dissebetingelseropfuldt, kan forslaget vedtagespi en efterfolgende
ekstraordinrer-eller neste irs generalforsamlingmed2l3 af de afgivne stemmer,uansetantallet af
fremmsdte stemmeberettieede.
Bestyrelsen
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Selskabetsbestyrelsebestir af 5 medlemmer,valgt blandt medlemmernefor 2 itr ad gangen,idet
der hvert 8r p6 den ordinare generalforsamlingafgir skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover valges hvert 6r I suppleant,som ved afgangfra bestyrelsentiltreder i det p&galdende
medlemsresterendevalgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleantkan finde sted.
Bestyrelsenkonstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig,n6r mindst 3 af medlemmerneer til
stede.Bestyrelsenkan til varetagelsenaf den daglige drift ansatte fornsdent personaleog ligeledes
aftroldede efter denseget sksn nsdvendigeudgifter til administration,reparationog
vedligeholdelse.
Bestyrelsenhar ansvarfor regnskabsfsrelsenog opstiller irsregnskab og budget.
Bestyrelsenfastsetter selv sin forretningsordenog forer forhandlingsprotokol,der underskrivesaf
de tilstedeverendebestyrelsesmedlemmer.
Anlagsvirksomhed, der overstiger det vedtagnebudget inkl. evt. henleggelser,skal forelagges
generalforsamlingen.
Bestyrelsenkan i tilfelde af overtradelse af konkrete p&budpilagge overtrederen en sarafgift,
som skal fremgi af takstbladet.
Tegningsret
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Selskabettegnesaf formandeni forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ved ksb, salg eller pantsatning af fast ejendomog ved udstedelseaf geldsbeviserkreves dog hele
bestyrelsensunderskrift.
Bestyrelsenkan meddeleprokura.
Regnskab
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regnskabsirlsber fra den l. januar til den 31. december.
Selskabets
Det irlige overskud. der mitte fremkomme efter forsvarlige afskrivningerog henlaggelser,kan
ikke udbetalestil medlemmerne.
Revision af regnskabetforetagesaf de generalforsamlingsvalgte
2 revisorer, der vdges for 2 ir ad
gangen.Revisorerneer skiftevis pi valg hvert andet ir. Endviderevelges revisorsuppleantfor 1 6r
ad gangen.
Generalforsamlingenkan beslutteat erstatteeller supplerede medlemsvalgterevisorer med ekstern
revision.
Arsregnskabetunderskrivesaf revisorerneog bestyrelsen.

Oplosning
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Oplosning kan kun besluttes,sifremt 314af samtligestemmeberettigedestemmerderfor. Dersom
oplosningenvil kunne ske uden indskrenkning af forsyningsmulighederne,
f.eks. ved fusion med
andetvandvark eller ved kommunal overtagelse,kan oplosningbesluttesefter de i $ 9 angivne
bestemmelservedrsrendevedtagtsandringer.
Den oplosendegeneralforsamlingtrrefilerafgorelseom eventuelleaktivers anvendelse.Et eventuelt
overskud kan ikke udloddestil medlemmerne,men kan overfsres til et andet selskab,der varetager
sammeeller lignendeformfll som selskabet.
Ikrafttrnden
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Selskabets
vedtagter er vedtagetpfr en ekstraordinrergeneralforsamling
den 18.3.2009,og trader i
kraft den l. januar 2010.

JensSsrensen
(Formand)

Otto Tingleff
(Dirigent)

