
VEDTÆGTER
FOR

I/S HOLTET VANDVÆRK



1.
Interessentskabsnavnet er I/S Holtet Vandværk, og dets formål er, at
sikre vandforsyningen i Holtet og omegn i henhold til det af
kommunen fastlagte forsyningsområde.

2.
Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget
og forpligtet til at være medlem af interessentskabet. Vandværket
kan dog fritage for medlemspligt.

3.
For vandværkets økonomiske forpligtelser hæfter grundejerne
solidarisk.

4.
Midlerne til forrentning og afdrag af interessentskabets gæld og til
vandværkets drift tilvejebringes ved bidrag fra grundejerne, efter den
af bestyrelsen affattede ligning i henhold til regulativ og takstblad

5.
Generalforsamlingen er vandværkets højeste myndighed.

6.
Generalforsamlingen, der med angivelse af
forhandlingsgenstandene, indvarsles ved bekendtgørelse i et stedligt
blad eller ved opslag mindst 14 dage forud, er beslutningsdygtig
uanset antallet af de mødte grundejere.

7.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel majoritet,
Hver grundejer har en stemme, og en grundejer kan møde med højst
1 fuldmagt.
Til vedtagelse af forslag om ændringer af vedtægterne eller
opløsning af interessentskabet kræves dog, at 2/3 af interessenterne
møder selv eller ved fuldmægtige, og at 2/3 af de mødende stemmer
afgives for forslaget. Såfremt mindre end 2/3 af medlemmerne er
mødt, men 2/3 af deres stemmer afgives for forslaget, afholdes ny
generalforsamling med 14 dages varsel, inden 1 måned, og på



denne kan forslag vedtages med 2/3 flertal, uanset antallet af mødte
eller repræsenterede medlemmer.

8.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Desuden kan ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter
bestyrelsens skøn, eller når mindst 10 grundejere forlanger det.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må senest 3
uger før afholdelsen være afleveret til bestyrelsesformanden. Der
gives forvarsel om generalforsamlingens afholdelse senest 4 uger
forud.
Ved den endelige indvarsling i henhold til § 6 er
forhandlingsgenstandene følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag (hvert forslag nævnes særskilt)
5. Vang af bestyrelse
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Kun rettidigt indkomne forslag, der er angivet i indvarslingen, kan
behandles på generalforsamlingen.

9.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen.
Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Der
vælges på den ordinære generalforsamling 1 suppleant, som afgår
hvert år. Ingen grundejer kan afslå sig fra at modtage valg, men har
ret til fritagelse for genvalg lige så mange år, som han har fungeret.

10.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, og fordeler selv forretningerne
mellem sig.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2
bestyrelsesmedlemmer ønsker det.



Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af medlemmerne er
enige.
Forhandlingsprotokol føres ved bestyrelsesmøder, som ved
generalforsamlinger.

11.
Bestyrelsen forestår interessentskabets drift, og repræsenterer og
forpligter interessentskabet udadtil, men bestyrelsens beslutninger
kan stedse indankes for generalforsamlingen, hvis afgørelse er
endelig. Udvidelser og nyanskaffelser, der antages at beløbe sig til
mindst kr. 100.000,00, skal dog altid forelægges på
generalforsamlingen.

12.
Revision af vandværkets regnskab skal ske ved 2 på
generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for 2 år.

13.
Alle interessentskabets medlemmer er underlagt det kommunale
fællesregulativ for vandværker.

----------------

Således vedtaget i klubhuset på den ordinære generalforsamling
den 23/2 1987 og på den ekstraordinære generalforsamling 16/3
1987

J. OLE JUSTSEN

FLEMMING HANSEN                NIELS CHR. PEDERSEN

ARNE OVESEN          SVEND BENGTSON


