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Vedtægter for 
Grindsted Vandværk A.m.b.a. 

 
§ 1 

Navn og formål 
 
Andelsselskabets navn er Grindsted Vandværk A.m.b.a. og dets hjemsted er Billund 
kommune. 
Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, at producere og distribuere vand af 
drikkevandskvalitet til andelshaveres behov. 
Selskabet kan deltage i andre fællesskaber i forbindelse med opfyldelse af ovennævnte 
formål. 
Selskabet er berettiget til indenfor rammerne af den til enhver tid værende lovgivning, at 
udøve anden virksomhed. 
 
 

§ 2 
Andelshaverne 

 
Alle forbrugere af vand, hvad enten der er tale om personer, selskaber eller andre 
organisationer, og som er tilsluttet selskabets ledningsnet er andelshavere, såfremt 
vedkommende forsynes gennem selvstændig måler. 
Forbrugere, der ifølge deres natur eller stilling ikke kan blive andelshavere, har ret til at 
blive forsynet med vand på samme vilkår som andelshaverne. 
Når særlige forhold gør sig gældende, kan bestyrelsen indgå aftaler om tilslutning og 
leverancer. 
Ved en ejendomstilslutning til vandforsyningsnettet skal forbrugeren skriftligt tilslutte sig 
selskabets vedtægter, leveringsbestemmelser, tarifblade, samt øvrige vilkår fastsat af 
bestyrelsen. Forbrugeren indtræder som andelshaver, når forbrugeren har betalt den af 
bestyrelsen til enhver tid fastsatte tilslutningsafgift og eventuelle andre afgifter. 
 
 

§ 3 
Hæftelse 

 
Andelshaverne i selskabet hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser. Selskabet 
hæfter overfor sine kreditorer med hele selskabets formue. 
 
 

§ 4 
Levering af vand 

 
Selskabet tilstræber en høj forsyningssikkerhed. I forhold til andelshavere, herunder 
erhvervsdrivende, påtager selskabet sig intet ansvar for mulige indtrædende forstyrrelser 
eller standsninger i driften, idet erhvervsdrivende opfordres til at tegne forsikring. 
Selskabet er ejer af vandmålerne. Forbrugeren er pligtig til at holde disse forsikret mod 
brand og er ansvarlig for beskadigelse af målerne. 
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Tilslutning til Vandværkets ledningsnet må kun ske ved en autoriseret installatør, som er 
ansvarlig for, at Vandværket får de krævede oplysninger, ansøgninger og færdigmeldinger i 
henhold til Vandværkets forretningsgang. 
 
 

§ 5  
Udtræden og overdragelse af andele 

 
Så længe selskabet består, kan ingen andelshaver gennem udmeldelse udtræde af 
selskabet. I tilfælde af, at en andelshaver overdrager brugen af en ejendom, hvortil en 
måler hører, herunder i tilfælde af død eller virksomhedsophør, er andelshaveren eller 
dennes bo pligtig at drage omsorg for, at erhververen af den pågældende lokalitet, hvad 
enten denne er ejer eller lejer, indtræder i andelshaverens rettigheder og forpligtelser over 
for selskabet. Dette gælder dog ikke en andelshavers eventuelle restancer over for 
selskabet. 
Bestyrelsen er dog berettiget til undtagelsesvis, når særlige forhold taler derfor, at løse en 
andelshaver for hans forpligtelser, mod at han betaler en kontant sum, som fastsættes af 
bestyrelsen, til betaling af andel af selskabets gæld. 
Udtrædende andelshavere har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. 
 
 

§ 6 
 Generalforsamlinger 

 
Generalforsamlingen, som består af andelshaverne, har den øverste myndighed i alle 
selskabets anliggender. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 
måneder efter regnskabsårets afslutning. 
Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, 
eller når mindst 20 andelshavere forlanger det, samt på begæring af selskabets revisor. 
Ekstraordinær generalforsamling skal så afholdes inden 5 uger efter modtagelse af 
begæring. 
Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse til 
andelshaverne eller ved bekendtgørelse i mindst et af de lokale blade. 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden afgiver beretning om virksomheden i det forløbne år. 
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt valg af 1. og 2. suppleant. 
5. Valg af revisor. 
6. Indkomne forslag. 
7. Eventuelt. 

 
Kun de på dagsordenen opførte punkter kan behandles og afgøres på generalforsamlingen. 
Forslag fra andelshavere skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden 
generalforsamlingen. 
Forhandlingerne ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, hvem det påhviler at 
konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. 
Forhandlingerne protokolleres. 
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§ 7 

Afstemninger 
 
Enhver andelshaver har, uanset antallet af vandmålere, 1 stemme på generalforsamlingen. 
Hver andelshaver kan desuden på generalforsamlingen afgive 1 stemme i henhold til 
skriftlig fuldmagt for 1 andelshaver. 
På generalforsamlingen afgøres i øvrigt, alle sager ved almindelig stemmeflerhed. Til 
vedtagelse af ændringer af vedtægterne og beslutning om selskabets opløsning kræves dog, 
at mindst halvdelen af andelshaverne er mødt på generalforsamlingen, og at 2/3 af de 
fremmødte stemmer for vedtagelsen. Hvis ikke halvdelen af andelshaverne er mødt, skal 
der indkaldes til en ny generalforsamling med sædvanligt varsel og med samme dagsorden.  
På denne 2. generalforsamling kan ændringer af vedtægterne og beslutning om selskabets 
opløsning vedtages med 2/3 af de mødte stemmer, uanset antallet af fremmødte. 
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er 
nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for 
vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling 
redegøre for sådanne ændringer under et selvstændigt punkt på dagsorden. 
 
 

§ 8 
Bestyrelsen 

 
Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 
Valg af bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning, og stemmesedlen skal være påført lige 
så mange navne, som der skal vælges medlemmer. 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen ved almindelig stemmeflerhed, idet dog henholdsvis 
2 og 3 medlemmer er på valg hvert andet år. Bestyrelsens medlemmer vælges blandt 
andelshaverne. 
1. og 2. suppleant er på valg hvert år. Ved et bestyrelsesmedlems varige forfald indtræder 
en suppleant i dennes sted og funktionsperiode.  
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen kan erholde et af 
bestyrelsen fastsat vederlag. 
Bestyrelsen indgår med bindende virkning for selskabet de med driften fornødne aftaler og 
kontrakter, sørger for tilvejebringelse af de til driften nødvendige bygninger, maskiner 
m.m. samt pengemidler, og er berettiget til på selskabets vegne at optage lån, for hvilket 
selskabet hæfter i henhold til § 3. Bestyrelsen fastsætter det mest formålstjenlige 
forsyningsområde. 
Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe alle foranstaltninger til leveringens gennemførelse 
og fastsætte de nærmere regler herfor. 
 
 

§ 9 
Daglig ledelse 

 
Bestyrelsen kan ansætte en leder til at varetage den daglige drift. 
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§ 10 

Tegningsret 
 
Selskabet tegnes enten af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 
den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand, i forening med den daglige 
leder. 
 
 

§ 11 
Bestyrelsesmøder 

 
Formanden kan til enhver tid indvarsle til bestyrelsesmøde og skal indvarsle til et sådant, 
når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol. 
Beslutninger vedtages med almindelig stemmeflerhed, men mindretallet er berettiget til at 
få sin motiverede opfattelse tilført protokollen. 
Bestyrelsen vedtager en forretningsorden. 
 
 

§ 12  
Regnskab 

 
Bestyrelsen skal aflægge regnskab i henhold til årsregnskabsloven og vandsektorloven. 
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.  
Årsrapporten skal være underskrevet af bestyrelsen og revisor, og den fremlægges på 
selskabets kontor samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 
Årsrapporten udleveres på begæring til enhver andelshaver, som måtte ønske dette samt 
på generalforsamlingen. 
 
 

§ 13  
Revision 

 
Registreret/statsautoriseret revisor vælges af den ordinære generalforsamling for eet år og 
fungerer, indtil nyvalg har fundet sted på det følgende års ordinære generalforsamling. 
 
 

§ 14 
Selskabets opløsning 

 
Vedtages selskabets opløsning under iagttagelse af bestemmelserne i vedtægternes § 7, 
skal selskabet træde i likvidation.  
Så snart likvidationsregnskabet foreligger indkaldes til afsluttende generalforsamling med 
henblik på godkendelse af likvidationsregnskabet. Et eventuelt over- eller underskud skal 
overføres til det selskab, der viderefører driften. 
Videreføres selskabet ikke, skal en eventuel formue anvendes til et almennyttigt formål 
indenfor vandværkets forsyningsområde. 
Formålet fastsættes af den afsluttende generalforsamling. 
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Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2010. 
 
 
 

Finn Lunde 
Dirigent 

 
og ekstraordinær generalforsamling den 21. april 2010. 
 
 
 

Finn Lunde 
Dirigent 

 
 
Bestyrelsen: 
 

Nis Chr. Sørensen 
Formand 

Knud Hoff Lauridsen 
Næstformand 

 

Knud Nielsen Gert Schønning Knud Mogensen 

 


