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§r
Regstrup Vandværk e! et ardelsselskab.

§2

Selskabets fomåI er på bedste og billigste oåde at levere vaad til forbrugerne.

§3

Sou aadelshaver betragtes enhver husstaad, der er tilsluttet vandverkets led-
nlugsnet, undtaget de i § 9 oatalte vaadkøbere.

§4

Bovedledoing og stikledning tiI stophaae aaot boriag og puopestatLoa tilhører
selskabet, og vedligeholdelse sker på bestytelseas foraaledaing. Iagen forbruger
aå uoder nogea sou belst forhold foletage eadrLnger eller rettelger ved ovea-

)nte ilele. SkuIIe der opstå fejl eller oangler, oå bestyrelsen, eller hvem man
o6rtil har antaget, rette oulige fejl.
Der skal være opsat vandnåIer hos alle aadelshavere.
Alle installationer herunder stophane på eu aadelshavets grund vedligeholdes af
eJeren, så vandspild undgås.

§5

Deo ti1 hovedanlægget nødvendige kapital skaffes til veje ved Iån, for hvilket
saotlige aadelshavere befter solidarisk, ea for alle og alle for en. lndbyrdes
hefter de aIIe i forhold til dea faste afgift. På bestyrelsens forlangende er
andelshaveren forpligtet til at tiaglyse sia andel på sia ejendom.

Den opkrævede vandafgift gøres frugtbringende i bank eller sparekasse, indtil
der er brug for den. Udt!æk ka:r kun flnde sted ved foraandens eller kassererens
underskrift. Ved anbringelse af større beløb skal forroandea og kassereren uder-
skrive,



§6

Såfreat en aadelshaver afgår ved dødeo, overgår bans/heocles lettigb.ede! og for-
pligtelser til haas/heades retoæssige arviager. Ved ejeadoossalg skal selgerea
drage ousorg for, at haas/heades rettigheder og forpligtelser overfor selskabet
overdrages købereo og ueddeJ-es kasserefen.

§7

Over vandrrærkets udgifter, herunder forrentring og afbetaling på Iån, repalatio-
ner og drift af aalæg, fører bestyrelsen kasseregnskab og aflægger til general-
forsaulingen årsregnskab og status.
Til dælsning af oveastående opkræver bestyrelsen de på selskabete takstblad an-
givne afgifter og priser, sou fastsættes af bestyrelsea og gorlkendes af general-
forsaolingen sant Jernløse Komune jvfr. lovgivningea.

§8 )

Selskabets anliggender vareEages af en bestyrelse beståeade af 5 medlemer, der
vælges rned henholdsvis 3 aedlemer på ultge 6r og 2 medlemer på lige år. Be-
styrelsestredlemer væ1ges ved den årlige generalfotsaro.ll-ag1 på hvilken det også
wæIges 1 suppleaat. Enhver andelshaver er pligtig til at nodtage val-gr metr er
beretti.get til at afslå genvalg. Valget er bindende for 2 lt ad gangen. Be-
styrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen repræsenterer og forpligte! sel-
skabet i alle anliggender og er såIedes berettiget ti! at afslutte f,etshandlia-
ger på selskabets vegne, heruoder underskri-ve eatreprisekontrakter og lånedoku-
Erente:r. BestyreJ-sen er beslutoiogsdygtig når roindst balvdelen af roedlemerne er
til stede. Ved stemeligbed gør fonoandeos steme udslaget.

§9

Enkelte medlemer, vandværker eller iasti.tutiorrer son ifølge deres natur eller
særlige oastærrdigheder lkke kan. være audelsh.avere, vil mod en af bestylelsen
fastsat afgift kunne få Ieveret vaad, såfreo,t bestyrelser skøaner at vaEdrrærkets
og ledningsaettets kapacitet tillade! det. Købere skal forpligte sig tLl at o-
verholde vandværkets l-ove saut vedtegtels bestemelser, boltset fra § 5 sEk" 1.

§10

Regaskabet revideres af 2 revisorer, der væ1ges for I år ad gaagea" Genvalg kaa
fiude sted og negtes. Der velges eu revieorsuppleant. \
Regoskabsåret er fra l. jaauar til 31. deceuber. ,,
Uanaeldt revision kan foretages,

§il

Geaeralforsamliagen er selskabets højeste nyodighed. Ordinær generalforsauling
afholdes hvert år i marts nåned. lndkaldelse til geaeralforsamlLag sker med
uindst 14 dages varsel, ved avertering i lokale blade.
Iorslag, soa ikke er påført dagsordenea, vi1 ikke kunne forventes at koume til
afgørelse, hvorfor forslag fra andelshaverne til den ordinære generalforsaaliag,
skal afgives til formandetr senest 8 dage før generalforsaoliagen.

Ekstraordinær generalforsarliug kaa indkaldes, aår bestyrelseo finder det nød-
veadigt, eller aår oindst 25 af andelshaverne til besty"elsen freusætter forlan-
gende herou, ledsaget af en skriftlig dagsorden. 1 sidstnerante tilfælde skal



geaeralforsaulingen afholdes indea 2 nåoeder efter modtagelsen af begeriagear og
dagsordea skal påføres iadkaldelsen.

Over det på generalforsamJ"ingen passerede indføres et lesua6 i eu dertil af
bestyrelsen autoriseret protokol, der uaderskrives af dirigenten.

§i2

Ingen andelshaver har mere eod I ste@e. Der kan dog stemes ved skriftlig fuld-
Eagt, tnen iagen andelshaver kaa lepfiEseatere mere eud 3 ste@er. Enbver andels-
haver kan kræve hemelig afstemning. Købere i henhold til § t har ret til at
overvære generalforsaoliagen og ileltage i diskussioneor tlen de har iagea steo-
ueret.

Såvel på ordiner soo på ekstraordinær geoeralforsaoliag træffes afgørelsen ved
-lirnpelt flertaL. Dog kræves der til beslutaing oro vedtægtsærrdringer oiadst 2/3
/af de afgivne steromer.

§13

Selskabet er forpligtet til efter bedste evne at opretholde en uforstyrlet
drift, aen påtager sig iotet ansvar for eventuelle afbrydelser.

§ 14

Selskabets bestyrelse har ret til at Iukke for vandtilførslen til et uedleo
såfremt 3

* dette ikke holder sia installation i orden i.h.t. § 4
* ikke rettidig betaler sine afgifter i.h.t. § 7
* i tilfæ1de af nisbrug eller unødig spild af vand.

Bestyrelsen eller deanes befulduægtlgede har uhirdret adgang til at besigtige
aftageraes installatioaer.

§15

1 tilfælde af længere tørkeperiode med deraf følgende stort vandforbrugr skal
medlemerae straks efterkome de af bestyrelsen udstedte forordnioger vedrørende
vaadforbruget. Oveltredelse vil medføre bøde i.h.t. takstblad.

) § 16

Ved salg af byggegrund elLer deling/udstykning af ejendom er den/disse at be-
tragte soo nye ejendome.

§ 17

Ear et medleu forbrudt sig mod disse vedtægter' er det en selvføIger at intet
andet medlem aå tilstede han/hende adgaag til wrkets vand. Overtrædelse med-
fører bøde efter bestyrelsens skøn.
Tillader et aedlem iøwrigt, uden særlig tilladelse fra bestyrelsen, en uved-
kormende over lmgere tidsrum at aftage vand fra sin insEallation, gælder same
regel.



§18

I søgsoålstilfælde vedtages dea hurtige retsforføIgning i.h.t. retspleJeloveos
kapitel 41. Medlemet er forpligtet ti1 at udrede de heroed forbuadne oolcost-
ninger.

§re

Andelsselekabets opløsaiug kao ikke ske før a1 geld er afviklet. Opløsniagea kan
kun besluttes såfreut 3/4 af eantlige stemeberettigede ste@er derfor. Dersoo
opløsnlnger viI kuaae ske udeo iadskrænkniog af forsyal-agsoulighederne eks. ved
samenelutniag ued et andet vaadværk eller overtagelse af komuaen, kan opløs-
ningen dog besluttes efter de t § 12. stk. 2 aagl-vne regler om vedtægtsendrin-
ger.
Dea opløseade geaeratforsaulLug træffer bestemelse ou fordelJ-ogea af nettofor-
8Uen.

)
Såtedes vedtaget på dea stifteade genetalforsanling den 9. deceaber 1954.

ffi

Der heavises tøvrlgt til geldeade takstblad godkeadt på orilioær geueralforsau-
Iiag den 14. oarts L994, og Jeraløse Koruune dea 19. april 1994' saot til regs-
lativ for ÅIIDELSSELSKABET REGSTRUP VAIIDVÆ,K udfærdiget af Jernløse Komuue efter
forudgående forhaadllagr og i oedfør ef § 55 i lovbekeadtgørelse rt. 337 af 4.
juli 1985 oo vaadforsyaiag to.v. (Vandforsyningsloven) aed seaeste æadringer af
13. oal 1987.

Ovennevnte love er reguleret eenest på ordinær generalforsaallng den 29. narts
1995.
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