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Vedtægter for Søballe Vandværk I/S
1.
Søballe Vandværk er et interessentskab, hvis navn er SØBALLE VANDVÆRK I/S med
hjemsted i Søballe, 8660 Skanderborg.
2.
Vandværkets formål er på bedste og billigste måde at levere vand til forbrugerne.
3.
Ønsker nogen at indtræde i interessentskabet, kan dette ske efter bestyrelsens
bestemmelse i hvert enkelt tilfælde.
Optagelseserklæring udfyldes og underskrives.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets
bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende
ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til
selskabet er betalt.
4.
Boringer, pumpestation, hovedledninger og stikledninger til og med vandmålerne tilhører
selskabet.
Bestyrelsen fører tilsyn med anlægget og dets drift og udbygning som fællesanlæg.
Bestyrelsen forestår den daglige, reparation og vedligeholdelse og leder denne evt. ved
antagelse af den fornødne tekniske og kontormæssige medhjælp.
Ingen anden end bestyrelsen eller de af denne bemyndigede må foretage ændringer,
tilslutninger eller andre indgreb overhovedet ved Vandværkets anlæg. Skulle der opstå fejl
ved anlægget, skal det uopholdeligt meddeles vandværkets bestyrelse, der da foretager
det videre fornødne.
Installationer efter vandmåler vedligeholdes af ejeren.
5.
Den til hovedanlægget nødvendige kapital skaffes til veje ved lån, for hvilket samtlige
medlemmer hæfter solidarisk, en for alle og alle for en. På bestyrelsens forlangende er
ethvert medlem forpligtet til at lade sin andel tinglyse på sin ejendom.
6.
Udgifterne til forrentning og afdrag på anlægslånet samt de med driften forbundne udgifter
af medlemmerne over vandafgifter, der opkræves efter det af bestyrelsen fremlagte
regnskab og budget. Afgifterne betales til terminer fastsat af bestyrelsen. For senere
tilkomne medlemmer, der er beliggende uden for det projekterede ledningsnet, kan
tilslutningsafgiften jf. § 3 forhøjes til de med udbygningen af ledningsnettet forbundne
omkostninger, således at anlæggets rentabilitet ikke forringes ved den forøgede tilgang –
jf. § 3.

7.
Prisen for vand til ikke-medlemmer, større erhvervsforbrugere o.l. fastsættes til enhver tid
og i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.
8.
Betales driftsbidrag m.m. ikke inden for den fastsatte frist, kan selskabet lukke for
vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter
og/eller gebyrer – jf. takstbladet – er betalt.

9.
Interessentskabet er efter bedste evne forpligtet til at opretholde en uforstyrret drift, men
påtager sig intet ansvar herfor.
Interessentskabet kan lukke for vandet såfremt:
1. afgifter ikke betales rettidigt.
2. medlemmet ikke holder sine installationer i orden.
3. Der finder misbrug eller vandspild sted.
4. Påbud om indskrænkning i vandforbruget ikke følges.
Bestyrelsen eller dennes befuldmægtigede har uhindret adgang til at besigtige
forbrugernes installationer.
10.
Ved salg af ejendomme eller deling af bestående ejendom er levering af vand til den
afstående del betinget af dennes ejers tilmelding som ny interessent.
11.
Interessentskabets anliggender varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
De vælges på den ordinære generalforsamling med skiftevis 2 og 3 hvert år. Formand og
kasserer kan ikke gå af samme år. En interessent kan ikke samtidig beklæde flere poster i
bestyrelsen. Hvert år vælges desuden 2 suppleanter. Enhver interessent er pligtig at
modtage valg, men kan undslå sig genvalg. Valget er bindende for to år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen repræsenterer og forpligter
interessentskabet i alle anliggender og er således bemyndiget til at afslutte retshandlinger
på dets vegne – herunder underskrive entreprisekontrakt og lånedokumenter.
12.
Generalforsamlingen
er
interessentskabets
øverste
myndighed.
Ordinære
generalforsamlinger afholdes hvert år inden udgangen af marts. Ekstraordinær
generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ved almindeligt stemmeflertal finder anledning
hertil, eller når mindst 25 % af interessenterne forlanger det.
Vedtægtsændringer kan kun finde sted på ordinære generalforsamlinger, når mindst
halvdelen af interessenterne er mødt og mindst ¾ stemmer for. Møder mindre end
halvdelen af interessenterne, kan der indvarsles en ny ekstraordinær generalforsamling,
der er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal uanset fremmødet. Ved
afstemninger har hver interessent 1 (en) stemme.
Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til
formanden inden 01-02 i generalforsamlingsåret.
Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med 14 dages varsel.

13.
Regnskabet revideres af to valgte revisorer, der afgår på skift hvert år på
generalforsamlingen.
Regnskabsåret er 1/1 – 31/12.
14.
En eventuel ophævelse af interessentskabet betragtes som en vedtægtsændring og skal
derfor vedtages som en sådan.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 25. april 2000.

