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§1.
§elskabet er et sndetrsselskabet med h*grænset ansv*r.
!{avnet er Gadblerg Vandvaerk ;i.rn.b a., og selskabet har hjemsted i Veile k*mmu*e.

s ?..
Selskabets formål i overe*ssternmelse med den til hver tid gartdende vandforsyningsk:v *g
det tællesresuiatrv for privat* almene vandværker i V*jle kornmune, a{ forsyne ejendomme
indenfor Gadbjerg Vandværk Å.m.b.a.'s forsyningsområde mecigodt og til$trækketigt vanrJ,
Derudover skal vandværket varetage medlemmernes fælles interesser ivandforsyningsspørgsmål sarnt i forhokl, der vedrører dette

§3.
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendarn i Gadbjerg Vanciværk A.m.b.a.'s forsyningsområde, kan hiive medlem af selskabet. For ejendomme, der *r *pdell i elerleiligheder. er det
ejerne af de enk-elte ejerlejlighed+r, cler er nredlem, med mindre åndet ff tinglyst pa ejendommen.

§4.
Sclskabets medlemmer har ret til. at blive forsynet rned vand på de vilkår sg forpli§telser, der
er faslsat i fælle*regulativet for priyat§ alnrene vandværker i V*jle komr*une. Ved indr:neldelse og ejerskifte udlever** vadtægtåi, regiilativ og gældende takstblad

§5.
Medlemmer hæfter kun r*ed den i selskabet rndskudte kapitai fr:r enhver af s*lskabets fotpligtelser.
Ethvert medlem indtræder med de retti§heder og forpligtelser, der fremgar af fælles regulativ
for private almen* vandværker i Vejle k*tnmune og Gadb;*rg Va*dværk A,m,b"a,'s vedtægter og taksblad, herund*r betaling af antaegsbidrag,
Når et medlem overdrøg*r sin ejend*m, er medlemmet * ved dødsfald medl*mmets Lt* *
forpligtet til at sørge for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtel*er cvefor *elskabet
Når selskabet modtaser meddeielse om elerskifte. ophører medlemmets retttgh*der og forpligtelser overfor Gadhjerg Vandværk A m.b.a

§§.
Udtræden af setskabet kan klln ske ved grundens ophør sofi: selvslaendigt matrikelnummer
hvis grunden overgffr trl *mråde ud** v*ndforbrug, eller hvis ejendornmen ovedsr*s tlt et
andet forsyningsorn råde
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Hvis en grund af en af narvnts årsåEei udtræder ai selskabet. a{brydes stikledningen fra iorsyningsledningen og m*diemmet udtræder af setskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetaies eller udloddes åndel I selskåbets f*rmue.
Eventuelle *rnkostninger ved udtræden af selskabet hetales af medtremmet

§alrernt grunden på §1§enere tidspunkt atter skalhave vandforsyring, skalder betal*s ny
tilslutningrafgift.

+

/-.

lnstitutioner, som ifølge deres natur. *lier ejere af enhelte ejendornrne * §orn iføig* særåig*
omstændighader * ikke kan være medlsm?"ner, vil mod en af bestyrelse* få§tsat afgift, kunn*
få l*veret vand. Sådanne køber* skalforpligte sis til, *t averholde Gadbierg Vandværk
A.m.b.a.'s vedtaegter og faelles regi:l*tiv for private aln'rene vandvarrker i Vqle komrnune.
Dette gaelder også for distributiansforeningerlselskaber. der helt ell*r deivist dækker deres
leveringspligt ved køb fra selskabet.
Gadhierg Vandværk A.m Lr.a 's bestyr*lte fastlægger i hv*rt *rkelt tilfeelde rttlkårene f*r cisse vandleversncer

§s.
Generalforsamlingen er selskabets høje§e myndighed
Orclina*r generalforsam{rng afhold*s inden udgangen af hver"t ars rnerts rnåned

Indkaldelse tit ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dåges varsei ved anno*cering i lokal avis eller loltal ugeavis rfrsd angivelse af ciagstrdnen
Farslag skal, for at kunne behandles på den ordinære g*neraff*rsamling, være mcdtågel af

bertyr*lsen sefiest den 15. f*bruar
lndkaldelse til ekstr* ordinær generalforsamling skal ske rnetj mindst 14 d*ges vars*l i lokal
avis eller ugeå'!{s rned angivels* af dagsorden.
Dagsorden for den ordinesr* g*neratfor*amling skal mindst cmfatte følgende punkt*r

r
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r/alg af drrrgenl
Bestyretsensberetning
Det reviderede regnskab fr*rnlægges til godkendelse
Behandling af indkornne forsl*g
Valg af medlemmer til bestyre,sen
Valg af revisor
Hventuelt

Dagsorden udieveres ved gen*raiforsarnlingen, men kan også hentes på Vandværkets
hjemmeside. eller ved henvencJ*l*e tiivandvaerkets sekretter 7 dage ind*n generalforsamiin§.
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Ekstra ordinær generalfor*arn&ng kan indkatdes af bestyreisen, eiler når mindst 1* % af sel,
skabets rnedlemmer fremsætter *kriftliEt forlangende herorn til bestyrelsen. iedsaget af en
skriftlig dagsorden.
I tilfaelde hvor 10 % af selskabeta rnedlernmer har torl*ngt ekstra ordinær generaiforsamling
overensstemmelse *red det ovenfcr nævnte, skai generalforsamlingen afhaldes indenfor S0
dage efter modtagets*n af d*n skriftlige begærirq ag dagsordnen skal offentliggøre§ ,§åmmen med indkaldei*en, der finder sted med sædvanligt varseipå 14 dage r l*kat avis eller
ugeavis.

i

Afgørelser, sorn træffes på sefteraifors*mlingen, skalindføres i et referat, der und*rskrives
af dir§enten og opb*vares sån'lrrlen selskabets andre paprrer

Hvert mediem har 1 §temme fcr hver ejendorn medlemrnet ej*r. men
have 5 stemrfier.

*t medlem kan højest

Købere af vand iflg. § 7 har rel ti, åt overvære generalfors*mlingen, rnen har ingen stemme*
rol

Forslag pa generallarsamlingen sker med simpelt ste§1mefl*rfål
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når
Mindst 2i3 af de stemrneberettrg*de er til§tede og 2y3 deraf stemmer for een*ringerne
$afrernt der ikke er ?13 af de stemmeberettigede tilstede ved g*neralforsamlingen. kan forslag vedtages pa en efierfølgende ekstraordinær eller ?il næste års orrJinære generalf*rsamling. når 2/3 af de fremrnødte sternmer for forslaget, uan*et antåltet af fremnrødte sternnieberettigede

§ 10.
hestyrelse består af 7 r"flasilemmer, vatrgt for 2 *r *f gangen

Hvefi år på
saledes at der i tige

generalfcrsamling afgår skiftevis 4 cg 3 medlemr*er al b*styrelsen.
3 rnedlemrner *g i ulige år 4 medler*mer

Genvaig af bes§rels*sn:edlern

sted

Bestyrefsen k*nstitueres sig setv pa det første
eiter generalforsaffi tinsen. §*styrelsen
4
nar
mindst
er b*slutningsdygrtiE,
tiistede" Bestyrelsen k*n ansælte fornødenl personale. sonr varetager den daglge drift

§estyrelsen fastsætter seiv *in forr*tningsorden og fører rsferat nf
ves af de tiisledeværende bestyrelsesm*dlernmer på efterfølgende
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§ 11.

saftfisn med et bestyrelsesrnedlem.

Setskabet tegnes af forrnanden

Ved køb, salg eller påntsætfttng *f fast åjendom og v*d udsterleis* af gældsbeviser, tegnes
vandværket alene af den sarnlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan rneddele prohilrå.

§ {2.
Seiskabets regnsk*bs*r løber fra t1*n

ilet arlige overskud, der ruått*

i.

januar tit der:

3i

decertrber.

fren-ikoi"nrne efter forsvarlige afskrlvninser fig henlæggeloer,

kan ikke udbstalcs til rfledlefim*ms.

Revisicn af seiskabet* regnskab skai foretages af et registr*rat ell§r ståtsåtrtoris*t*t r§vtstonsfirma.

Regnskabel underskrives af selskabets hestyrel$e og revi**r

§ 13.
Opiøsnrng kan k*n besiuttes. hvis75 % af samttige sternnreber*tligede sternrter ior.
Hvis opløsning kan ske uden rndskl-ænkilinger i torsynlngsmulighedei'ne { æks. i f*rbindeise
med en fusia* med et andet forsyningsværk, kan opløsningen dog §e$iuttes efter de t § I
angivne bestemrnelser omkring vedtæqtsaendringer
Den opløsende generalforsamkng træffer afgørelse cm eventuelle aklivers anvefidelse
Et eventuelt overskud kan ikke r.idlodd*s til medlemn'l*rne, rnen skal *verføres til et and*t
forsyningsselskab, der yaretager saffirne eller lignende f*rmål s*m det rpl*sende sel*kaf:.
Eestyrelsen kan rkke træde tilbage lør rlen endelige opløsning åf selskåbet har fundet sled

tledtægterne træder i kraft den

1. jar:riar 2013

Gadbjerg. den 3. jaauar 2013
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Ekstraordinær generalforsamling den 8. juli zozt kl. t9 i Gadbierg Sognehus.
Dagsorden

1. Valg af dirigent.

z. Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse

af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 til

endelig godkendelse.
Referat:
Formanden Jens Ole Madsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og på
bestyrelsens vegne foreslog Erik Tang som dirigent.
Ad r:
Erik Tang valgt som dirigent.
Ad z:
Som vedtaget på den ordinære generalforsamling ændres vedtægternes

§

to til:

"selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt for z år ad gangen.
Hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 3 ogz medlemmer af bestyrelsen,
således af der i lige år afgår z medlemmer og ulige år 3 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Bestyrelsen kan ansætte
fornødent personale, som varetager den daglige drift.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Sekretæren er ansvarlig for, at bestyrelsesprotokollen føres og drager omsorg for, at alle
bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og de tilforordnede får kopi heraf inden 5 dage efter

mødet."
Alle fremmødte stemte for forslaget, der således blev vedtaget.
Jens Ole Madsen takkede dirigenten for veludført gennemførelse af den ekstraordinære

generalforsamling, hvorefter mødet sluttede.
Gadbjerg, den 8.7.zozt
dirigent

Medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark
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