
VEDTAGTER FOR OMo VANDVARK a.ln.b.a.

S1
Selskabet er et andelsselskab med begranset ansvar, hvis navn er Omo Vandvark A.m.b.a.

Selskabet har hjemsted iSlagelse Kommune.

FormAl

5z
Selskabets form6l er i overensstemmelse med den til enhver tid geldende vandforsyningslov og det for
vandvarket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandverkets forsyningsomr6de med godt

og tilstrekkeligt vand samt at varetage medlemmernes falles interesser i vandforsyningsspOrgsmil samt
deraf afledte forhold.

Medlemmer
s3
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsomr6det, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem,
med mindre andet er tinglyst p6 ejendommen.

Medlemmernes rettigheder
S+
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand pi de vilkdr, der er fastsat i det af kommunen
godkendte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtegter, regulativ og geldende takstblad.

Medlemmernes forpligtelser og heftelser i ovrigt
5s
For enhver af selskabets forpligtelser hefter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Ethvert medlem indtreder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremg6r af vandvarkets regulativ
og takstblad - herunder betaling af anlagsbidrag, samt af nerverende vedtegter.
Sifremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dOdsfald medlemmets bo - forpligtet til at

drage omsorg for, at den nye ejer indtreder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. N6r selskabet

modtager meddelelse om ejerskifte , ogharer medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet,

Udtreden af selskabet
$6
Udtreden af selskabet kan ske ved grundens oph6r som selvstendigt matrikelnummer, eller hvis ejen-
dommen overfores til andet forsyningsomr6de.
S6fremt en grund oph6rer som selvstandigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsynings-
ledningen, og medlemmet udtreder af selskabet.
Ved udtreden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle
omkostninger afholdes af med lemmet,

Generalforsamling
Sz
Generalforsamlingen er selskabets hojeste myndighed. Ordiner generalforsamling afholdes hvert 6r en

lOrdag eller s6ndag i maj eller juni mdned.
lndkaldelse til generalforsamlinger, s6vel ordinere som ekstraordinare, sker med mindst 3 ugers varsel ved

serskilt meddelelse til hvert enkelt medlem og ved annoncering pi foreningens hjemmeside med angivelse

af dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles p6 ordiner generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest L4 dage f 0r
genera lforsamlingens afholdelse.



Dagsorden for den ordinere generalforsamling skal mindst omfatte fOlgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetellere
3. Bestyrelsens beretning
4. Det reviderede regnskab forelagges til godkendelse

5. Budget for det/de kommende 6r forelagges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Eventuelt

E kst raord i ner gene ra lforsa m li ng ka n ind ka ldes af bestyrelsen.
Ekstraordinar generalforsamling skal indkaldes, n6r mindst 30 af medlemmerne fremsetter skriftlig
forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnevnte tilfelde skal generalforsamlingen afholdes inden to mAneder efter modtagelsen af den

skriftlige begering, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De pA generalforsamlingen trufne beslutninger indf6res i referat, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemni nger

58
Hvert medlem har 6n stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive

yderligere 6n stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kreve hemmelig afstemning. AfgOrelser traffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtagtsendringer kan kun vedtages, n6r mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og

n6r mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den ene af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages pA en efterfOlgende ekstraordiner- eller
neste 5rs ordinere generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmOdte
stemmeberettigede.

Bestyrelsen

Sg
Selskabets bestyrelse bestdr af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 5r ad gangen, idet der hvert

6r pd den ordinere generalforsamling afgir skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover valges hvert 6r 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltreder efter opndet stemmetal.
SAdanne bestyrelsesmedlemmer indtrader i det afg6ede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og nestformand. Den er beslutningsdygtig, nir mindst

halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansatte
fornOdent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skOn nOdvendige udgifter til administration,
reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsf6relsen og opstiller 6rsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsatter selv sin forretningsorden og fOrer referat, der underskrives af de tilstedeverende
bestyrelsesmed lem mer.

Anlegsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl, eventuelle henleggelser, skal forelegges
genera lforsam lingen.

Bestyrelsen kan i tilfelde af overtradelse af konkrete pAbud p6legge overtraderen en serafgift, som skal

fremg6 af takstbladet.



Tegningsret

$ro
Selskabet tegnes af formanden i forening med 6t bestyrelsesmedlem.
Ved kOb, salg eller pantsetning af fast ejendom og ved udstedelse af geldsbeviser kreves dog hele

bestyrelsens underskrift ,

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Regnskab

sL1
Selskabets regnskabsir lober fra den L. januar til den 31. december.
Det 6rlige overskud, der mitte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henleggelser, kan ikke

udbetales til medlemmerne,
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte

revisorer, eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor,

Ars regns ka bet u nders krives af revisorerne og bestyrelsen.

OplOsning

S12
OplOsning kan kun besluttes, s6fremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor, Dersom

opl6sningen vil kunne ske uden indskrenkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet

vandvark eller ved kommunal overtagelse, kan oplosningen dog besluttes efter de i 5 8 angivne

bestemmelser vedrorende vedtegtsendringer.

Den oplosende generalforsamling traffer afgorelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt
overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overfores til et andet selskab, der varetager samme

eller lignende form6l som selskabet.

lkrafttreden
513
OmO Vandverks vedtegter er vedtaget pi generalforsamlingen den L2. iuli 2014.

De trader i kraft den 1. januar 201-5.

Med virkning fra den 1. januar 20L5 overtages fra andelsselskabet OmO vandvark samtlige dette selskabs

aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte 6rsrapport for
2014, hvorefter andelsselskabet Om0 vandverk er oplost.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorerogsuppleanter, derden 12. juli201.4 ervalgt pd generalforsamlingen i

andelsselskabet OmO vandverk, indtreder med virkning fra den 1. januar 20L5 i de tilsvarende funktioner i

Omo vandvark A.m.b.a.
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