
 
 
 
 
 

V E D T Æ G T E R 
 
 

F O R 
 
 

GUDERUP-STEVNING VANDVÆRK A.m.b.a. 
 
 
 
 
§1. 
Navn og hjemsted. 
 
Selskabet, der stiftet med virkning pr. den 01.01.2013, er et andelsselskab med begrænset ansvar 
(A.m.b.a.), hvis navn er Guderup - Stevning Vandværk A.m.b.a. 
 
Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 
 
 
§2. 
Formål. 
 
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det 
for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsynings-område 
med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal 
dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige ud-
videlser, samt varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte 
spørgsmål. 
 
 
§3. 
Medlemmer. 
 
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selska-
bet. For ejendomme der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er 
medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen. 
 
 
§4. 
Medlemmernes rettigheder. 
 
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i selskabets 
regulativ. 
  
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.  
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Alle, der pr. 01.01.2013 var medlemmer af Guderup Vandværk I/S og Vandforsyningsselskabet 
Stevning Vandværk er automatisk medlemmer af selskabet. 
 
§5. 
Medlemmernes forpligtelser. 
 
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte 
kapital. 
 
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets re-
gulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag samt af nærværende vedtægter. 
 
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – for-
pligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtigelser over for sel-
skabet. 
 
Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser 
over for selskabet. 
 
 
§ 6. 
Udtræden af selskabet. 
 
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte, kan kun ske ved ejendommens nedlæggel-
se (Sletning som selvstændig matrikel) i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsy-
ningsplan o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. 
 
Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på 
ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales. 
 
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. om-
kostninger afholdes af medlemmet. 
 
 
§7. 
Levering til ikke medlemmer (købere) 
 
Institutioner – som iflg. deres natur eller ejer af enkelte ejendomme, som iflg. særlige omstændig-
heder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Så-
danne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestem-
melser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse. Det samme gælder distributionsforenin-
ger, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. Bestyrelsen fastlægger i 
hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne leverancer.  
 
 
§8. 
Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. 
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Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned. 
 
Indkaldelsen til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker ved mindst 14 dages 
og højst 6 ugers varsel ved annoncering i lokale aviser og på selskabets hjemmeside med angivelse 
af dagsorden. 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg stemmetællere 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
5. Forelæggelse af budget for det/de kommende år til godkendelse 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af suppleant til bestyrelsen 
8. Valg af 2 revisorer (i relevante valgår, jfr. § 12) 
9. Valg af 1 revisorsuppleant 
10. Behandling af indkomne forslag 
11. Eventuelt. 

 
Forslag skal for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, indsendes til bestyrelsens 
formand senest inden udgangen af februar måned. 
 
Ekstraordinær generalforsamling holdes så ofte bestyrelsen ønsker det, samt når mindst 25 % af 
medlemmerne skriftligt indsender begæring derom til bestyrelsens formand med angivelse af dags-
orden. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske inden 6 uger efter begæringens modtagelse. 
 
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Dirigenten afgør alle 
spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. 
 
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets protokol, der underskrives af 
dirigenten og bestyrelsen. 
 
 
§9. 
Stemmeret og afstemninger. 
 
Hvert medlem har 1 stemme, uanset om vedkommende ejer flere ejendomme.  
 
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 1 andet med-
lem ved fuldmagt. 
 
Alle beslutninger på generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal uden hensyn til de mødtes 
antal. 
 
Til beslutning om vedtægtsændringer og beslutning om selskabets opløsning kræves, at mindst 
halvdelen af selskabets medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at be-
slutningen vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. Er min-
dre end halvdelen af medlemmerne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtaget 
med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ny generalforsam-
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ling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter datoen for første generalforsamling, 
og forslaget kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af medlemmerne, uden hensyn til det 
repræsenterede antal medlemmer. 
 
Generalforsamlingen kan efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen med 2/3 flertal beslutte, at i 
stedet for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til vedtægtsændringsforslagets endelige 
behandling, behandles forslaget på den første efterfølgende ordinære generalforsamling, dersom 
forslagets endelige vedtagelse uden skade kan afvente denne. 
 
 
§10. 
Bestyrelsen. 
 
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt foreningens medlemmer. 
 
Valget gælder for 3 år af gangen.  
 
Der afgår skiftevis 2, 2 og 3 medlemmer. 
 
Genvalg kan finde sted. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, kasserer og næstformand. Formanden ind-
kalder til bestyrelsesmøde, når han finder det fornødent eller det begæres af et bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer. Bestyrel-
sen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 
 
Ved afgang fra bestyrelsen i utide, indtræder en suppleant og sidder i den udtrådtes valgperiode. 
 
Bestyrelsen er ansvarlige for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende 
regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter 
dens egen skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. 
 
 
§11.  
Tegningsret. 
 
Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 
 
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældbeviser kræves dog hele 
bestyrelsens underskrift. 
 
Bestyrelsen kan dog udstede fuldmagt vedrørende anvisninger af udgifter i forbindelse med den 
daglige drift. 
 
 
§12. 
Regnskabet. 
 
Selskabets regnskabsår løber fra 1.1. – 31.12. Første regnskabsår løber fra 1.1.2013 - 31.12.2013. 
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Det årlige overskud der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og hensættelser, kan ikke 
udbetales til medlemmerne. 
 
Revision af regnskaberne foretages af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er) samt en af besty-
relsen antaget registreret eller statsautoriseret revisor. 
 
De generalforsamlingsvalgte revisorer vælges for 2 år ad gangen. 
 
Der vælges for hvert år en revisorsuppleant for de af generalforsamlingen valgte revisorer. 
 
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 
 
 
§13. 
Opløsning. 
 
Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. 
 
Dersom opløsning kan ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. i forbindelse med 
fusion, ved omdannelse til anden selskabsform eller ved kommunal overtagelse, kan beslutning om 
opløsning dog vedtages efter samme regler som gælder for vedtægtsændringer. 
 
Ved ophør af værket kan værkets værdier udelukkende anvendes til værkets formål, f.eks. ved 
overdragelse til den, der fusioners med, til det ved omdannelse stiftede selskab eller til kommunen 
ved kommunal overtagelse. 
 
 
§ 14. 
Ikrafttræden. 
 
Selskabets vedtægter træder i kraft pr. 1.1.2013. 
 
 
 

------------------------- 
 
 
 
 
Således vedtaget den 20. marts 2013 og 30. april 2013, samt 08. marts 2016 og 22. marts 2016.  
Bestyrelsen: 
Torben Tang 
Viggo Hansen 
Hans Jørgen Jørgensen 
Bent Petersen 
Finn Petersen 
Jes E. Matthiesen 
Daniel Hellesø 
Helge Mathiesen 
Sven-E. Vad 
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