Vedtægter for Dronningborg Vandværk f.m.b.a.
§ 1 Navn, adresse og formål
1.1. Foreningens navn er Dronningborg Vandværk og har adresse hos den til enhver tid værende formand
for foreningen.
1.2. Foreningens formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det
for vandværket fastsatte regulativ for private vandværker i Randers Kommune at forsyne medlemmer i
vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til den for medlemmerne lavest mulige pris
under iagttagelse af hensynet til vandværkets løbende og langsigtede drift.
Foreningens formål er desuden at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf
afledte spørgsmål i forhold til myndigheder og andre interessenter.

§ 2 Medlemmer
2.1. Foreningens medlemmer er grundejere m.v. i vandværkets forsyningsområde, som har betalt indskud i
form af tilslutningsbidrag til foreningen i henhold til regulativ for private vandværker i Randers Kommune,
eller grundejere m.v., som har overtaget en ejendom, hvor tidligere ejer forud for overdragelsen var
medlem af foreningen.

§ 3 Medlemmers rettigheder
3.1. Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de i vedtægterne og regulativ for private
vandværker i Randers Kommune fastsatte vilkår.

§ 4 Medlemmers forpligtelser
4.1. For låneforpligtelser, som foreningen måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og
afdrag samt alle øvrige forpligtelser hæfter medlemmerne alene med deres indskud i foreningen.
4.2. Nye medlemmer som ved betaling af indskud i form af tilslutningsafgift eller grundejere - som får
tinglyst adkomst på eksisterende ejendomme, hvorpå der tidligere er betalt tilslutningsafgift til
Dronningborg Vandværk, som dermed udløser medlemskab af foreningen - indtræder med alle de
rettigheder og forpligtelser, der fremgår af foreningens vedtægter samt regulativ for private vandværker i
Randers Kommune.
4.3. Foreningens medlemmer m.v. er økonomisk ansvarlige i alle forhold over Dronningborg Vandværk for
sine eventuelle lejere i tilfælde af medlemmets udlejning af ejendom.
4.4. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er medlemmet eller dennes bo i
tilfælde af insolvens, konkurs eller dødsfald forpligtet til at gøre den nye ejer opmærksom på, at denne
indtræder i medlemmets forpligtelser overfor foreningen ved i købsaftale o.l. at indføje, at den nye ejer ved
underskrivelse af købsaftale eller andet overdragelsesdokument på ejendommen indtræder i sælgers
rettigheder og forpligtelser overfor Dronningborg Vandværk.
4.5. Foreningen kan betinge sig, at den nye ejer betaler samtlige den tidligere ejers restancer for
vandafgifter, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.
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4.6. Pligt til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af rørføring fra stophane og til det enkelte medlems
ejendom, påhviler medlemmet jf. regulativ for private vandværker i Randers Kommune.
4.7. Det påhviler medlemmet at sikre, at stophane ved ejendom er synlig og umiddelbar tilgængelig.

§ 5 Forsyningsanlæg og ledningsnet
5.1. Foreningen driver vandværk med boringer, vandbehandlingsanlæg og pumper, trykforøgerstationer,
hoved- og fordelingsledninger samt stikledninger til og med stophane ved de enkelte medlemmer.
5.2. Foreningen har ejendomsretten til forsyningsanlægget, herunder også til de dele af ledningsnettet,
som helt eller delvis måtte være betalt af medlemmerne.
5.3. Pligt til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af ledningsnet til og med stophane hos det enkelte
medlem, påhviler i samme udstrækning foreningen.

§ 6 Ledning over privat grund
6.1. Såfremt forsyningsledninger føres over privat grund, skal retten til vandværkets anlæg og benyttelse
sikres ved deklaration, der tinglyses på de respektive ejendomme.

§ 7 Indskrænkninger i vandleverancen
7.1. Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel
ekstra afgift fastsættes i takstbladet.
7.2. Medlemmer m.v. må ikke forsyne andre end eventuelle lejere med vand fra vandværket.
7.3. Videresalg af vand til campingpladser o.l. må kun finde sted med bestyrelsens samtykke.
7.4. Vandspild er forbudt, jf. gældende regulativ for private vandværker i Randers Kommune.

§ 8 Udtræden af foreningen
8.1. Et medlem kan udtræde af foreningen, når medlemmets stikledning afmonteres ved
fordelingsledningen, og når medlemmet har betalt skyldigt beløb til foreningen.
Det udtrædende medlem har intet krav på andel i foreningens formue.

FORENINGSMYNDIGHED
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§9 Generalforsamling
9.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
9.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.
9.3. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 8 dages varsel ved annonce i lokale blade o.l.
9.4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 15 medlemmer fremsætter
skriftlig begæring herom til bestyrelsen med oplysning om emnet.
9.5. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afleveres skriftligt til
formanden senest 15. januar. Indkomne forslag bekendtgøres sammen med indkaldelse til
generalforsamlingen.
9.6. Den ordinære generalforsamling gennemføres med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter og drift i det forløbne år
3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse
4. Forslag til takstblad og budget for næstfølgende år fremlægges
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

§10 Stemmeret og afstemning
10.1. Intet medlem har mere end én stemme.
10.2. Som særrettighed bibeholder A/B Andelsbo 6 stemmer som vedtaget på ekstraordinær
generalforsamling den 1. september 1958.
10.3 Et medlem kan kræve hemmelig, skriftlig afstemning.
10.4. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.
Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal
mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den
første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen i løbet af 14 dage
til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer
uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§11 Bestyrelsen
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11.1. Bestyrelsen består af 5 personer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på
den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
11.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt
bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
11.3. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende foreningen.
11.4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at vandafgiften opkræves i overensstemmelse med vedtægter, regulativ
og takstblad og kan for vandværkets regning antage personale i fornødent omfang (i eller udenfor sin
midte) samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til bogføring, revision, kautionsforsikring,
tilsyn, overvågning, drift, optegning og ajourføring af ledningsplan etc. Bestyrelsen har desuden ansvar for
administrative funktioner, herunder udarbejdelse af årsrapport og budget.
11.5. Det påhviler bestyrelsen at forelægge vedtægter og takstblad samt eventuelt nødvendige
ændringsforslag hertil til godkendelse hos myndighederne.
11.6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
11.7. Der vælges en bestyrelsessuppleant på den ordinære generalforsamling for en 2 årig periode. Genvalg
kan finde sted.
11.8. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret
protokol, der underskrives af dirigenten.

§12 Tegningsret
12.1. Foreningen tegnes af formanden.
12.2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån og kreditter kræves dog hele
bestyrelsens underskrift.
12.3. Regninger og fakturaer skal forinden betaling være attesteret af formanden eller næstformanden.

§13. Årsrapport
13.1. Årsrapporten aflægges for kalenderåret.
13.2. Årsrapporten aflægges efter den af Erhvervsstyrelsen anbefalede regnskabspraksis, hvor regnskabet
udarbejdes efter ”hvile-i-sig-selv” princippet, hvor der tilstræbes balance mellem de indtægter, der
opkræves hos forbrugerne og de omkostninger, der er til produktion, distribution og administration af
leverancen.
13.3. Revision af årsrapporten foretages af en generalforsamlingsvalgt, godkendt revisor.

§14 Vedtægter, regulativ og takstblad
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14.1. Bestyrelsen drager omsorg for, at medlemmer m.v. på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse
til foreningen til enhver tid kan rekvirere gældende vedtægter, regulativ for private vandværker i Randers
Kommune og takstblad.

§15 Foreningens opløsning
15.1. Foreningens opløsning kan alene ske ved likvidation.
15.2. Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på generalforsamling, såfremt ¾ af samtlige
stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
15.3. Dersom foreningens opløsning vil kunne ske uden indskrænkning af vandforsyningsmulighederne for
foreningens medlemmer, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller forsyningsvirksomhed, kan
opløsningen dog besluttes og vedtages efter de i § 10.4. angivne bestemmelser vedrørende
vedtægtsændringer.
15.4. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om anvendelse af eventuelt likvidationsprovenue
efter foreningens ophør, idet det dog er fastlagt, at likvidationsprovenuet ikke kan udloddes til foreningens
medlemmer, men skal overføres til en fond med en fundats, der støtter almennyttige og almenvelgørende
formål i vandværkets forsyningsområde.

§16 Godkendelse og ikrafttræden
Foreningen Dronningborg Vandværks vedtægter er vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den 9.
maj 2016 og 23. maj 2016, og erstatter vedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11.
april 2011, der erstattede vedtægter fra interessentskabet I/S Dronningborg Vandværk af den 10. marts
1978 med ikrafttrædelse den 1. april 1978.
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