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§ 1.
selskabets navn:

selskabet er et andelsselskab, hvis 
navn er andELssELSKABEt HaSmark 
stRAnds VAndFOrSYnInG med 
hjemsted i nordfyns kommune.

selskabets formål:
- at deltage som interessent i IntEREs-

sEntSKABEt HaSmark VAndVÆrk i 
henhold til interessentskabskontrakten. 
Formand og kasserer er fødte medlem-
mer af forretningsudvalget. Forretnings-
udvalget kan indkalde øvrige bestyrel-
sesmedlemmer efter behov.

- at varetage de vandforsyningsopgaver, 
som ifølge interessentskabskontrakten 
påhviler selskabet, herunder vedligehol-
delse og forbedring af eget ledningsnet.

- efter behov at varetage andelshaver-
nes fælles interesser af enhver art i for-
bindelse med de ejendomme, der hører 
under selskabets område, samt udføre 
de opgaver, der i medfør af lovgivningen 
henlægges til selskabet.

- at virke uafhængigt af partipolitiske 
interesser.

§ 2.
Lån og hæftelse:

Bestyrelsen opkræver de for andels-
selskabets drift nødvendige midler hos 
andelshaverne i henhold til godkendt 
takstblad. Bestyrelsen kan optage nød-
vendige lån til varetagelse af andelssel-
skabets drift på indtil 50 % af driftbud-
gettet i det enkelte regnskabsår.

Optagelse af lån og anden hæftelse 
større end det i afsnit 1 nævnte kan 
kun ske efter udsendelse af en fyldest-
gørende redegørelse til andelshaverne, 

samt en efterfølgende  vedtagelse på en 
generalforsamling med dette punkt på 
dagsordenen.

For selskabets forpligtelser hæfter 
andelshaverne personligt pro rata. den-
ne hæftelse kan dog først gøres gælden-
de, efter at krav forgæves er gjort gæl-
dende mod selskabets formue.

§ 3.
Ejerskifte:
Såfremt en andelshaver sælger en ejen-
dom, er han pligtig at drage omsorg for, 
at efterfølgeren indtræder i hans sted med 
hensyn til rettigheder og forpligtelser 
over for selskabet. sker dette ikke, er han 
stadig bundet af sin pro rata hæftelse.

§ 4.
Generalforsamlingen er selskabets høje-
ste myndighed. Ordinær generalforsam-
ling afholdes hvert år i april eller maj 
måned og indkaldes med mindst 3 ugers 
skriftligt varsel. 

Bestyrelsen fastlægger dagsordenen, 
der mindst skal indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. regnskab.
 4. Budget.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg.
 7. Eventuelt.

Forslag om vedtægtsændringer skal 
være bestyrelsens formand i hænde 
senest 1. marts i generalforsamlingsåret. 
Vedtægtsændringsforslag skal udsendes 
sammen med indkaldelsen til general-
forsamlingen. andre forslag, der ønskes 
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behandlet på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsens formand i hænde 
senest 2 uger før generalforsamlingen og 
uddeles på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen aflægger besty-
relsen beretning for det forløbne år, lige-
som det reviderede regnskab forelægges 
til godkendelse.

regnskabsåret er kalenderåret.
alle valg og afgørelser træffes ved 

almindelig stemmeflerhed. På forlan-
gende kan skriftlig afstemning foretages. 
stemmeret har medlemmer, der overfor 
generalforsamlingen kan dokumentere/
sandsynliggøre besiddelse af andelsbe-
vis. der kan kun afgives een stemme pr. 
ejendom og der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt, og ingen person kan vælges 
til tillidsposter uden at være til stede på 
generalforsamlingen eller forud skriftligt 
at have meddelt tilsagn om modtagelse 
af valg.

Generalforsamlingen vælger formand, 
kasserer, 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter for en 2-årig periode. For-
manden og 2 bestyrelsesmedlemmer 
samt kassereren og 3 bestyrelsesmed-
lemmer afgår skiftevis. Bestyrelsen væl-
ger selv sin næstformand og sekretær.

Generalforsamlingen vælger en regi-
streret eller statsautoriseret revisor, lige-
som der blandt andelshaverne vælges 2 
kritiske revisorer og 2 suppleanter for en 
2-årig periode, dog således, at 1 revisor 
og 1 suppleant afgår hvert år.

kassereren disponerer over selskabets 
midler i forbindelse med den daglige 
drift. Bestyrelsen kan dog vedtage regler 
for forretningsgang og fuldmagt.

Ved optagelse af lån tegnes selskabet 
af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan antage lønnet med-
hjælp.

§ 5.
Ændringer af vedtægter kan kun foreta-
ges, når mindst 3/4 af de på generalfor-
samlingen fremmødte stemmeberettige-
de medlemmer stemmer herfor. Opnås 
dette flertal ikke, kan bestyrelsen med 
14 dages varsel indkalde til ny general-
forsamling, hvor det ikke vedtagne ved-
tægtsændringsforslag kan vedtages med 
almindelig stemmeflerhed.

Ekstraordinær generalforsamling kan 
indkaldes, så ofte bestyrelsen finder 
anledning dertil, eller når mindst 50 
andelshavere skriftligt fremsender begæ-
ring herom til bestyrelsen med angivelse 
af forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling ind-
kaldes efter samme regler som en ordi-
nær.

§ 6.
Ophævelse af selskabet kan kun finde 
sted på en i dette øjemed indkaldt gene-
ralforsamling, hvor mindst 3/4 af andels-
haverne stemmer herfor, og under forud-
sætning af, at alle indgåede forpligtelser 
af enhver art er indfriet.
således vedtaget på generalforsamlin-
gen den 29. maj 1974 med ændringer, 
besluttet på generalforsamlingerne den 
13. maj 1986, 2. maj 1989, 4. maj 1998 
og 9. maj 200�.




