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HOJBY VANDVARK A. m b a

Navn og hjemsted
$1
Selskabet er et Andelsselskab rned begrcnset ansval. lwis navn er Hojbl'Vandvan-k A.m.b.a. Dets hjernsted
er Hojby. Odense Kornmune

Forrnfll
{i2

formil er, i ot'erensstemmelse med den til enhver tid galdende l'andforsvningslov og "Regulativ
for private vandvaerter i Odense konunune", at forsy'ne ejendomme inden for vandvrrkets
forsyningsomride med godt og tilstrrkkeligt r,and, dette skal ske under srrlig opmerksomhed over
for: nalul- og miliohensvn, sundhed, forsyningssikkerhed, gennemsigtighed og effektivitet.
Produktionen skal udfsres for lavest mulig driftsbidrag. som foruden driftsomkoslningeme skal
drekke forsvarlige afskrivninger af anlreg og rimelige henlreggelser til fomyelser og nodvendige
udvidelser^ Derudover at var-etage medlemmemes interesser i vandforsyningssporgsmAl, samt deraf
afledte forhold..
Selskabets

Medlemmcr

$3
Enhser der har tinglyst adkomst til en fast ejendom i fors.r'ningsomridet, og har betalt anlregsbidrag, eller har
overtaget en bestiende forsyning. er rnedleln af selskabet.
For ejendomrne der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejeren af den enkelte ejerlejlighed der er rnedlern, med
mindre andet er tinglyst pi ejendornrnen.
Medlemmern rs rettigheder

s4
Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand pa de r,ilkir, der er fastsat i ovennnrrte regulativ. Ved
Indmeldelse udleveres, pd forlangende, r-edtager, regulativ og gddende takstblad.

Medlemmcrnes forpligtclser og hrftclser i ovrigt

$s
For enhver af selskabets forpligtigelser haefter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Etlx'ert medlem indtoreder med alle de rettigheder og forpligtelser der frerngfrr af l'andr.rerkets vedtregt,
takstblad og regulativ, herunder betaling af anla:gs- og driftsbidtag.
Sifremt et medlem overdrager sin ej endom. er rnedlemmet (r,ed deldsfald medlemmets bo), forpligtet til at
drage omsorg for, at den nve ejer indh'reder i uredlemrnets rettigheder og forpliSelse over for selskabet.
Nar selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophorer medlemmets rettigheder. Forpligtigelserne
ophorer forst, nir et eventuelt skonomisk mellemvorende er bragt til ophor. Ejere, af ejendomme der lejes
ud, har det fulde ans\iar for at brugers flirhring bliver meddelt selskabet og at evt. skyldig driftsbidrag betales

t/q

Udtrnden af selskabet
$6
Udtreden af selskabet kan ske red ejerskifte eller ved ejendomrnens nedhggelse (sletning som selvstendig
matr. nr.), ved ekspropriation o.1., eller hsis ejendomrnen overfsres til andet forsyningsomride.
Ved sidan udtr-reden. afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen pA ejerens bekostning, ligesom
forfaldne J,delser og medlemmets andel i selskabet gald skal indbetales. Ved udtriBden kan der ikke
udbetales eller udloddes andel i selskabets formue.

Levering til ikke-mcdlemmer (kobere)

$7
Institutioner - som ifolge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifolge srerlige
omstendigheder - ikke kan vrre medlemmer, vil mod en af besryrelsen fastsat afgift kunne fi leveret vand.
Sidanne kobere er forpligtiget til at overholde r,andvarkets vedtregt og regulativ, bortset fra bestemmelse om
andelsret og heftelse.
Det samrne gdder fistributionsforeninger og selskaber, der helt eller delvis drekher deres leveringspligt led
Best5,relsen fasrlegger i hr err

""f:t?fi1;it"-r'ffhrene

lbr sidanne vandleveranser.

Gencraltbrsamling

$8
Generalforsamlingen er selskabets hoj este myndighed,

Ordinar generalforsamling afholdes hvert ar i marts mined. lndkaldelse til generalforsamling, ordinrr sivel
som ekstraordiner. sker med mindst 14 dages varsel ved meddel:lse til hvert enkelt medlem eller r,ed
annoncering i lokal al'is med angivelse af dagsorden..
Forslag fra medlemmerne til den ordinrer'e generalforsarnling skal, for at kunne behandles pi
generalforsamlingen, afgives skriftligt til bestl'relsen senest den 15. februar.
Ekstraordinrr generalforsamling kan indkaldes, nar bestyrelsen finder det nodvendigt
Ekshaordrner generalforsamling skal indkaldes nir mindst 50 af medlernmerne frernsrtter skriftligt
anmodning herom, ledsaget af en skriftlig motiveret dagsorden.
I sidshrer,nte tilfdde skal generalforsamlingen afholdes inden to mineder efter rnodtagelsen af
anmodningen.
Indkaldelse til ekstraordineer generalforsamling sker med samme vmsel som til ordinrct generalforsamling,
ved udsendelse sammen med dagsordenen til alle medlemmer.
Dagsordenen for den ordinrre generalforsamling skal mindst indeholde folgende:

.

Valg af dirigent

.R"ride,Jt,"l,','lJo"H:ffi :"r'-"$trgodkendelse

.

Budget for det kommende flr fremlregges
. Behandling af indliomne lbrslag
. ValE til besfyrelsen inkl. I suppleant
. Valg af revisorer inkl. I suppleant

.

Over det

pi

Eventuelt

Genvalg kan finde sted.
generalforsarnlingen passerede tages der referat. Referatet underskrives afdirigenten og
selskabets besfvrelse.

Stemmeret og afstemninger

se
Ht'ert medlem har en stenrme. uanset vedkonmende eier flere ejendomme.
Der kan sternrnes ved fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemrne, kun afgir e dn stemme ved
firldrnagt.
Stemmeretten udoves af medlemmet eller et merllem af husstanden.
Ethr,ert medlem kan Lrreve hernmelig afstemning ved personvalg.
Kobere i henhold til $ 7 har ret til at o\€rv&re generalforsarnlingen og deltage i diskussionenr rnen de har
rngen sterilneret.
Sir,el pi ordinrer som ekstraordinrer generalforsamling h'reffes a{gorelser ved sinpel stemmeflerhed.
Dog krreves der til beslutning om vedtregtsendling mindst 213 af de afgiwe stemmsr, og desuden skal
mindst 2/3 af medlemnerne vrere repr&senterede pfi den pigddencle generalforsamling. Safrernt kun den
fsrste, men ikke den anden af disse to forudsrehringer er opf,yldt, indvarsler bestvrelsen til en ekstraondinar
generalforsarnling, pfr hrilken vedtagelsen kan bekreftes ved 2/3 af de afgir.ne stemmer. uanset antallet af
frernrnzdte medlernmer. .

Bestyrelscn

{i10
Bestyrelsen bestir af 5 medlemrner, 'r-algt blandt medlemmerne for 2 ir ad gangen, idet der hr.ert ar pi den
ordintere generalforsamling afgir skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Herudor er er hvert dr r.algt I suppleant, som ve d afgang fra bestl relsen indtrredet i best_vrelsen rndtil
fsrstkommende generalforsamling.
Bestvrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutnrngsfiigtig. nir mindst 3 besfirelsesmedlemmer er til stede.
B e slutnin ger trrelfe s ved almindeli g stermnefl erhed.
Bestvrelsen er anssarlig for den daglige drift i overensstemmelse rned vedtegterne og gddende reguJativ og
kan for selskabets regning antage personale i fornsdent omfang, samt afholde de efter dens eget skon
nodvendige udgifter til adminish'ation, repar ation og vedligeholdelse.
Besg'relsen har ansvaret for regnskabsfsrelsen og sorger for opstilling af arsregnskab og budget.
Anlrgsl ilksomhed, der olerstiger det frernlagte budget inkl. eventuelle henlaggelser, skal forelrcgges
generalforsamlingen.
Best-vrelsen fastsetter selv sin fonetningsorden og farer forhandlingsplotokol, der underslirives af, de
tils teder'rerende bes tyrelsesmedlemmer.
Besgrelsen kan i tilfrlde af overtredelse af konkrete pdbud, pilregge orertrrderen en srrafgift.

Tegningsrct
$11
Selskabet tegnes af formanden eller nesforrnand i forening med mindst et bestvrelsesmedlern.
Ved ksb, salg eller pantsrehring affast eiendom og ved udstedelse af greldsbeviser krreves dog hele
besg'rel sens undersla'ift.
Bestyrelsen kan meddele prohna.

Regnskabet

$12
Selskabets re gnskabsir er kalenderiret.
Det irlige overskud, der mitte fremkomme efter forsvarlige afskliwinger og henleggelser, kan ikke
udbetales

til

medl ernmerne.

Rer-ision af regnskaberne foretages af selskabets ansatte revisor, samt af de genetalforsamlingsvalgte
revlsorer.

,,E

Arsre gnskab et underskril'es af revisorerne og be styrelsen.

Oplosning
$13
Oplosningen kan kun besluttes, safremt 3/4 af samtlige stemrneberettigede sternmer derfor. Dersom
oplosningen r,'il kunne ske uden indskrrenlcring af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet
vandtark eller ved kommunal overtagelse, kan oplosningen dog besluttes efter de i $ 9 angir,ne
bestemmelser ve drcnende vedtagtsrendringer.
Den oplosende generalforsamling traffer afgorelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Ikrafttruden
$14
$elshlbc.l+ v'cdtegLrer er ridrt
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