
 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER 

FOR 

BAKKEBØLLE STRAND 

VANDVÆRK 

VORDINGBORG 

2015 

 

  



2 
 

VEDTÆGTER FOR 

BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK 

ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 

§ 1 

1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand 

Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967. 

2. Andelsselskabet har hjemsted i Vordingborg Kommune. 

ANDELSSELSKABETS FORMÅL 

§ 2 

1. Andelsselskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 

vandforsyningslov og det af Vordingborg Vandråd udarbejdede og af kommunen godkendte 

”Fællesregulativ for private almene vandværker i Vordingborg Vandråd” for vandværker 

beliggende i, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og 

tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag. 

2. Driftsbidraget skal foruden driftsomkostningerne også dække forsvarlige afskrivninger af 

anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser. 

3. Andelsselskabet skal endvidere varetage andelshavernes fælles interesser i alle 

vandforsyningsspørgsmål og deraf afledte forhold 

ANDELSHAVERE 

§ 3 

1. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive 

andelshaver. 

ANDELSHAVERNES RETTIGHEDER 

§ 4 

1. Andelshaverne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i 

”Fællesregulativ for private almene vandværker i Vordingborg Vandråd.  
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2. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, ”Fællesregulativ for private almene vandværker i 

Vordingborg Vandråd og gældende takstblad. 

ANDELSHAVERNES FORPLIGTELSER OG HÆFTELSER 

§ 5 

1. For enhver af andelsselskabets forpligtelser hæfter andelshaverne personligt, subsidiært 

solidarisk. Andelshaverne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der er indbyrdes ligeligt. 

2. Enhver andelshaver skal ved sin indtræden i andelsselskabet underskrive en af vandværket 

udformet erklæring om, at vedkommende indtræder med alle rettigheder og forpligtelser, der 

fremgår af ”Fællesregulativ for private almene vandværker i Vordingborg Vandråd”, og 

takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag – samt af nærværende vedtægter. 

3. Enhver andelshaver er ansvarlig for sine eventuelle lejere. 

4. Såfremt en andelshaver overdrager sin ejendom, er andelshaveren – ved dødsfald 

andelshaverens bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i 

medlemmets forpligtelser overfor andelsselskabet. Når andelsselskabet modtager meddelelse 

om der er skiftet, ophører andelshaverens rettigheder og forpligtelser overfor 

andelsselskabet. 

5. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til 

vandværket er betalt. 

6. Det er til enhver tid andelshaverens ansvar, at andelsselskabets kasserer er underrettet om 

gældende e-mail adresse og mobiltelefonnummer.  

UDTRÆDEN AF ANDELSSELSKABET 

§ 6 

1. Udtræden af andelsselskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændig matrikel, eller 

hvis ejendommen overføres til andet forsyningsselskab. 

2. Såfremt en grund ophører som selvstændig matrikel, eller overføres til andet 

forsyningsselskab, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og andelshaveren 

udtræder af andelsselskabet. 

3. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i andelsselskabets formue. 

Andelshaverens andel i andelsselskabets gæld på udtrædelsestidspunktet forfalder ligeledes 

til betaling. Omkostninger i forbindelse med stikledningens afbrydelse fra 

forsyningsledningen afholdes af andelshaveren. 
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ANDELSSELSKABETS ANLÆG 

§ 7 

1. Andelsselskabet ejer vandværk med boringer, behandlingsanlæg, pumper samt hoved- og 

forsyningsledninger samt stikledninger frem til og med stophane eller målerbrønd. 

2. Andelsselskabet ejer de målerbrønde og målere, der er opsat hos den enkelte grundejer. 

Målerbrøndene er opbygget på en sådan måde, at opsatte målere befinder sig i et frostfrit 

miljø. Det er den enkelte grundejers pligt og ansvar at sørge for, at målerbrønden til enhver 

tid er tillukket med det låg, som hører til målerbrønden, og at målerbrønd og låg er uden 

skader.  

Såfremt der opstår skader på målerbrønden, låg eller måler skal bestyrelsen straks kontaktes. 

ANDELSSELSKABETS LEDELSE 

§ 8 

Generalforsamlingen og bestyrelsen 

1. Andelsselskabets interesser varetages af andelshaverne gennem en generalforsamling og en 

bestyrelse. 

Generalforsamlingen 

2. Generalforsamlingen er andelsselskabets højeste myndighed. 

3. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til på sine vegne at varetage andelsselskabets drift 

og løbende forretninger. Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere 

bestyrelsesmedlemmer. 

Generalforsamlingens afholdelse 

4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj eller juni måned. 

5. Indkaldelse til generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, sker med mindst 14 

dages varsel ved særskilt meddelelse til hver enkel andelshaver, med angivelse af dagsorden. 

Bestyrelsens beretning, årsrapport, og eventuelle bilag vil kunne findes på andelsselskabets 

hjemmeside www.bbstrandvand.dk. 

6. Forslag skal for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling være opført på 

dagsordenen, og skal derfor afgives til bestyrelsens formand senes 15. april. 

http://www.bbstrandvand.dk/
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7. På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Det reviderede regnskab (årsrapporten)forelægges 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Forslag til takstblad forelægges til godkendelse 

6. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

9. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant (andelshavere) 

10. Eventuelt 

8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. 

9. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 25 andelshavere fremsætter 

skriftlig forlangende herom til bestyrelsen ledsaget af en skriftlig dagsorden. I dette tilfælde 

skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og 

dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen jfr. stk. 5 

10. Over det på generalforsamlingen passerede udfærdiges et referat, der underskrives af 

dirigent og referent. Referatet vil blive lagt på andelsselskabets hjemmeside.  

Bestyrelsen 

11. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne eller disses samlevende 

ægtefæller/samlevere for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling 

afgår: lige årstal: formand og et medlem og ulige årstal: kassereren og 2 medlemmer. 

12. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt 

konstituerer sig selv. 

13. Suppleanter består af 2 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 2 år ad gangen, idet der 

vælges 1 suppleant hvert år på den ordinære generalforsamling. Suppleanten med størst 

anciennitet er 1. suppleant. 

14. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. 

15. Bestyrelsen har ansvaret for driften og bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglig drift 

ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til 

drift, administration, reparation og vedligeholdelse. 

16. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen. Bestyrelsen opstiller budget og taksblad, der 

skal godkendes af generalforsamlingen 

17. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører et mødereferat. 
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STEMMERET OG AFSTEMNINGER 

§ 9 

1. Hver andelshaver har 1 stemme, jfr. Betingelserne i § 3. 

2. En andelshaver kan afgive stemme ved fuldmagt. En andelshave kan dog udover egen 

stemme kun afgive yderligere 1 stemme ved fuldmagt. 

3. Enhver andelshaver kan kræve skriftlig afstemning. 

4. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, dog bortset fra vedtægtsændringer 

5. Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af 

nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt eller ændringen godkendes af 

långiver. 

6. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages,, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er 

tilstede ,og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, men 

forslaget opnår flertal, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til 

afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne 

stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. 

FINANSIELLE FORHOLD 

§ 10 

1. Vandværkets årlige regnskabsår løber fra 01.01.til 31.12. 

2. Det årlige overskud/underskud overføres til næste regnskabsår. 

3. Revision af regnskabet foretages af den af generalforsamlingen valgte kritiske revisor, samt 

af den af bestyrelsen valgte eksterne revisor. 

4. Årsrapporten (årsregnskabet) underskrives af revisorerne og bestyrelse. 

Tegningsret 

5. Andelsselskabet tegnes af formand i forening med et bestyrelsesmedlem. 

6. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån kræves dog hele 

bestyrelsens underskrift. 

7. Bestyrelsen kan meddele prokura. 
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OPLØSNING 

§ 11 

1. Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. 

2. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne fx ved 

fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dig 

besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. 

3. Ved opløsning af andelsselskabet efter et salg af aktiverne besluttes i overensstemmelse med 

§ 9 stk. 6 vil andelsselskabets formue være at udlodde til andelshaverne på 

opløsningstidspunktet i forhold til disses andel jfr.§ 5 stk. 1.  

IKRAFTTRÆDEN 

§12 

Andelsselskabets seneste vedtægter er vedtaget på generalforsamling  

den 20. juni 2015 

For bestyrelsen: 

Marianne Andersen  Peder Lundgaard Grete Fagerberg 

Formand   Kasserer 

Franz Ifanger  Bent Jensen 

 


