
 

VEDTÆGTER for HAVDRUP VANDVÆRK a.m.b.a.  

§ 1. Navn og formål 
Selskabet, der er stiftet den 16. juli 1907, er et a.m.b.a., hvis navn er Havdrup Vandværk 
a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Solrød kommune. 
  
Stk. 2 
Havdrup Vandværk har til formål at forsyne de ejendomme med godt drikkevand, der 
i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, planer og individuelle aftaler er 

omfattet af vandværkets forsyningspligt og aktiviteter, herunder forestå handlinger, 
som står i naturlig tilknytning hertil. 

§ 2. Andelshavere 
Selskabets andelshavere er enhver, der har tinglyst adkomst til en selvstændigt matrikule-
ret fast ejendom indenfor værkets forsyningsområde og hvor der er betalt fuldt tilslutnings-
bidrag i henhold til regulativ og takstblad.  
 
Stk. 2 
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, 
der er andelshaver, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.  

§ 3. Andelshavernes rettigheder 
Andelshaverne har ret til at blive forsynet med vand på de til enhver tid gældende 
regler. 
 

§ 4. Andelshavernes forpligtelser 
 
Stk. 1 
Andelshaverne hæfter alene med deres indskud.  
 
Stk. 2 
Andelshaveren/andelshaverens husstand er forpligtet til at efterleve reglerne i de til enhver 
tid gældende love, regulativer og vedtægter, der relaterer sig til vandværkets virksomhed. 
  
Stk. 3 
Enhver andelshaver er ansvarlig for sine eventuelle lejere. 
 
Stk. 4 
Selskabet kan overfor nye andelshavere betinge sig en deklaration tinglyst pantstiftende 
på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag. 
 
§ 5. Levering til ikke-andelshavere (købere) 
Institutioner - som iflg. deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som iflg. særlige 
omstændigheder - ikke kan være andelshavere, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - 
kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vand- værkets 
regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om hæftelse. Det 
samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt 
ved køb fra selskabet. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne 
vandleverancer.  



 

§ 6. Udtræden af selskabet  
Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selv- 
stændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. 
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra 
forsyningsledningen, og andelshaveren udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke 
udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af 
andelshaveren.  

§ 7. Generalforsamling 
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afhol-
des hvert år i februar eller marts måned. Indkaldelse til generalforsamlinger sker med 
mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til hver andelshaver og med angivelse af 
dagsorden og vedlagt regnskab, budget samt eventuelle indkomne forslag.  

Stk. 2 
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens 
formand inden 1. februar.  

Stk. 3 
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:  
 
- Valg af dirigent  
- Bestyrelsens beretning for det forløbne år  
- Godkendelse af det reviderede regnskab  
- Behandling af indkomne forslag  
- Godkendelse af budget for det kommende år  
- Valg af  

- Formand (ulige år)  
- Næstformand (lige år)  
- Kasserer (lige år)  
- 1 bestyrelsesmedlem  
- 2 suppleanter til bestyrelsen  
- 1 statsaut. eller registreret revisor og 2 kritiske revisorer  
- 1 revisorsuppleant  

- Eventuelt.  

Stk. 4 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 2 
medlemmer af bestyrelsen fremsætter forlangende herom. Ekstraordinær generalforsam-
ling skal endvidere indkaldes, når mindst 25 af andelshaverne fremsætter skriftligt forlan-
gende herom til bestyrelsens formand, ledsaget af en skriftlig begrundet dagsorden. Eks-
traordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter modtagelse af anmodning 
herom, både i tilfælde af, at anmodningen er modtaget fra 2 medlemmer af bestyrelsen 
eller fra mindst 25 andelshavere. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal i 
alle tilfælde indeholder oplysninger om dagsordenen. 

Stk. 5 
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, 
der underskrives af dirigenten.  
 



 

§ 8. Stemmeret og afstemninger 
Hver andelshaver har én stemme. En andelshaver kan afgive stemme ved skriftlig fuld-
magt. En andelshaver kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere to stemmer ved 
fuldmagt. For leje- og andelsboligforeninger samt samejerskaber udøves stemmeretten i 
overensstemmelse med vedkommende forenings vedtægter.  

Stk. 2 
Enhver andelshaver kan kræve skriftlig afstemning.  

Stk. 3 
Købere i henhold til § 5 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men in-
gen stemmeret.  

Stk. 4 
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Forslag til vedtægtsændringer kan kun ved-
tages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede andelshavere er til stede, og når mindst 2/3 
af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen derefter 
til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 4 uger, på hvilken forslaget kan 
vedtages med simpelt flertal.  

§ 9. Bestyrelsen 
Selskabets bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmed-
lemmer, der vælges for 2 år ad gangen, jf. § 7, stk. 3. Herudover er hvert år valgt 2 sup-
pleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal eller i opstil-
lingsorden. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende 
valgperiode.  

Stk. 2 
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.  
 
Stk. 3 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.  
 
Stk. 4 
Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og lige-
ledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og 
vedligeholdelse.  
 
Stk. 5 
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. 
  
Stk. 6 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der under-
skrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  
 
Stk. 7 
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. evt. henlæggelser, skal fore-
lægges generalforsamlingen. 
 
 



  
Stk. 8 
Bestyrelsen honoreres med en samlet honorarsum op til 8 % af afgiften til vandværket. 
Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden fordelingen af honoraret. 
 
§ 10. Tegningsret 
Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller 
pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele besty-
relsens underskrift.  
 
Stk. 2 
Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af selskabets kasserer eller dennes 
stedfortræder, der dog skal være medlem af bestyrelsen.  
 
§ 11. Regnskabet 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse 
med almindelig god regnskabsskik. Årsregnskabet skal indeholde forsvarlige afskrivninger 
og henlæggelser. Årsregnskabet aflægges og underskrives af bestyrelsen. 
 
Stk. 2 
Det årlige overskud, der fremgår af resultatopgørelse i årsregnskabet, kan ikke udbetales 
til andelshaverne.  
 
Stk. 3 
Revision af årsregnskabet foretages af en statsautoriseret- eller registreret revisor samt af 
to øvrige revisorer, der vælges af generalforsamlingen.  
 
§ 12. Selskabets opløsning 
Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, så-
fremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Dersom opløsningen vil kunne 
ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vand-
værk eller ved kommunalovertagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de § 6 angivne 
bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. 
 
§ 13. Ikrafttræden 
Selskabets vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 16. juli 1907. 
Vedtægterne er ændret på ekstraordinære og ordinære generalforsamlinger den 25. okto-
ber 1907, den 4. marts 1908, den 12. februar 1976, den 19. februar 1976, den 23. marts 
1995, den 16. maj 1995, den 22. marts 2001, den 16. april 2007 og senest den 24. marts 
2011..  
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Erling Elberg Knud Holmen 

  

 


