VEDTEGTER
FOR
STRAN DMARKENS VAN DVERK a.m. b.a.
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Selskabet, der er stiftet den 13. april 1968, er et andelsselskab med begrenset ansvar, hvis
navn er Strandmarkens Vandverk a.m.b.a.
Selskabet har hjemsted i Bornholms Kommune.
formdl
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Selskabets formiler 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 tilstrakkeligt vand samt at varetage medlemmernes blles
interesser i vandforsyningssporgsmil samt deraf afledte forhold.
mdlernmer
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Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsomrAdet, kan blive medlem af
selskabet. For ejendomme der er omfattet af bestemmelserne i "dokument angdende
tilslutning til Strandmarkens Vandverk m.v og grundejerforening" af 28. August 1984 er
medlemskab af selskabet obligatorisk.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der
er medlem, med mindre andet er tinglyst pA ejendommen.

dlemmernes reltighder
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Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand pA de vilk6r, der er fastsat i det
af Bornholms Regionskom mune fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtegter, regulativ og galdende takstblad.
medlemmern* forpligtelser og haftelser i ovrigt
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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 vedtegter, regulativ og takstblad.
Sdfremt 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. NAr selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophorer medlemmets
rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

udttaden af selskabet
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Udtreden af selskabet kan ske ved grundens ophor som selvstandigt matrikelnummer, eller
hvis ejendommen overfsres til andet forsyningsomrAde.

Sifremt en grund ophorer som selvstendigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra
forsyningsledningen, og medlemmet udtreder af selskabet.
Ved udtraden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom
eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

levering til ikk*mdlemmer (kob*e)
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lnstitutioner - som ifalge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifolge serlige
omstandigheder - ikke kan vare medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne
fA leveret vand. S6danne kobere skalforpligte sig til at overholde vandverkets vedtegter og
regulativ.
Det samme galder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dekker deres
leveringspligt ved kab fra selskabet.
Bestyrelsen fastlegger i hvert enkelt tilfalde vilk6rene for sidanne vandleverancer.

generalforsamling
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Genera lforsamlingen er selskabets

h

ojeste mynd

ig

hed.

Ordinar generalforsamling afholdes hvert 6r ijuli mAned.
lndkaldelse til generalforsamlinger, sivel ordinere som ekstraordinare, sker med mindst 14
dages varselved serskilt meddelelse til hvert enkelt medlem.

Forslag skal for at kunne behandles
senest den 15. juni.

pi ordiner generalforsamling, afgives

til bestyrelsen

Dagsorden for den ordinere generalforsamling skal mindst omfatte folgende punkter:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelagges tilgodkendelse
4. Budget for deUde kommende 6r forelagges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Revisor og revisorsuppleant skal vere registreret eller statsautoriseret revisor.
Ekstraord

iner

genera lforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordiner generalforsamling skal indkaldes, nir mindst 25 o/o af medlemmeme
fremsetter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
sidstnavnte tilfalde skal generalforsamlingen afholdes inden to m6neder efter modtagelsen
af den skriftlige begering, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
I

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

stem meret og af stem n i nger
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Hvert medlem har 6n stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.
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 krave hemmelig afstemning. Kobere i henhold ti! S 7 har ret til at
oververe generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgorelser treffes ved
simpel stemmeflerhed.
Forslag tilvedtegtsandringer kan kun vedtages,
til stede, og n6r mindst 213 af disse stemmer for.

nir mindst

213

af de stemmeberettigede er

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages pA en efterfolgende
ekstraordiner- eller naste 6rs ordinare generalforsamling med2l3 af de afgivne stemmer,
u a nset a nta let af fremmodte stemmeberettigede.
I

besvrelsen
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Selskabets bestyrelse bestir af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 Ar ad
gangen, idet der hvert 6r pi den ordinere generalforsamling afgAr skiftevis 2 og 3
medlemmer.
Herudover velges hvert Ar 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltreder efter
opnAet stemmetal. Sddanne bestyrelsesmedlemmer indtrader idet afgAede medlems
resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, n6r mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansette
fornodent personale og ligeledes afholde de efter dens eget sksn nodvendige udgifter til
administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsforelsen og opstiller irsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsatter selv sin forretningsorden og farer referat, der underskrives af de
tilstedeverende bestyrelsesmed lemmer.

Anlagsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlaggelser, skal
forelagges generalforsam lingen.
Bestyrelsen kan i tilfelde af overtradelse af konkrete p6bud pilegge overtrederen en
serafgift, som skalfremg6 af takstbladet.

tegningsret

s
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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
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Selskabets regnskabsir laber fra den 1. 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 og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Arsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
oplosning
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Oplosning kan kun besluttes, s6fremt 314 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Dersom oplosningen vil kunne ske uden indskrenkning iforsyningsmulighederne, f.eks. ved
fusion med et andet vandverk eller ved kommunal overtagelse, kan oplosningen dog
besluttes efter de i $ 9 angivne bestemmelser vedrsrende vedtagtsendringer.
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.

ikrafttraden
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Selskabets vedtegter er sidst andret p6 generalforsamlingen den 27. juli 2009.
Endelig vedtaget pA generalforsamling den 13. juli2010.
De trader i kraft straks ved vedtagelsen.

Formand

Dirigent
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