
VEDT7EGTER

FOR
RYDE VANDWERK a.m.b.a.

§1
Selskabet er et andelsselskab med begraenset ansvar, hvis navn er Ryde Vandvaerk a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Holstebro Kommune.

formal

§ 2

Selskabets formal er i overensstemmelse med den til enhver tid gaeldende vandforsyningslov og det
for vandvaerket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandvaerkets forsyningsomrade
med godt og tilstraekkeligt vand samt at varetage medlemmernes faelles interesser i vandforsynings-
sp0rgsmal samt deraf afledte forhold.

medlemmer

§3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsomradet, 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 pa ejendommen.

medlemmernes rettigheder

§4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand pa de vilkar, der er fastsat i det af
kommunen godkendte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtaegter, regulativ og gaeldende takstblad.

medlemmernes forpligtelser og hseftelser i gvrigt

§5

For enhver af selskabets forpligtelser haefter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte
kapital.



Ethvert medlem indtraeder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgar af vandvaerkets
regulativ og takstblad - herunder betaling af anlaegsbidrag, samt af naervaerende vedtaegter.

Safremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved d0dsfald medlemmets bo -
forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtraeder i medlemmets forpligtelser over for
selskabet. Nar selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, oph0rer medlemmets rettigheder og
forpligtelser over for selskabet.

udtrxden af selskabet

§6

Udtraeden af selskabet kan ske ved grundens oph0r som selvstaendigt matrikelnummer, eller hvis
ejendommen overf0restil andetforsyningsomrade.

Safremt en grund oph0rer som selvstaendigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsynings-
ledningen, og medlemmet udtraeder af selskabet.
Ved udtraeden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle
omkostninger afholdes af medlemmet.

generalforsamling

§7

Generalforsamlingen er selskabets h0jeste myndighed.

Ordinaer generalforsamling afholdes hvert ar i marts maned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, savel ordinaere som ekstraordinaere, sker med mindst 14 dages
varsel ved saerskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angi-
velse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles pa ordinaer generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 8
dage f0r generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinaere generalforsamling skal mindst omfatte f0lgende punkter:

1. Valgaf dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelaegges til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
7. Eventuelt

Ekstraordinaer generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinaer generalforsamling skal indkaldes, nar mindst 40 af medlemmerne fremsaetter skriftlig
forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.



I sidstnaevnte tilfaelde skal generalforsamlingen afholdes inden to maneder efter modtagelsen af den
skriftlige begaering, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De pa generalforsamlingen trufne beslutninger indf0res i referat, der underskrives af dirigenten.

stemmeret og afstemninger

§8

A. Hvert medlem har en stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

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

Ethvert medlem kan kraeve hemmelig afstemning. Afg0relser traeffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtaegtsaendringer kan kun vedtages, nar mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede,
og nar mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages pa en efterf0lgende ekstraordi-
naer- eller naeste ars ordinaere generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af
fremm0dte stemmeberettigede.

bestyrelsen

§9

Selskabets bestyrelse bestar af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 ar ad gangen, idet der
hvert ar pa den ordinaere generalforsamling afgar skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert ar valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltraeder efter opnaet
stemmetal. Sadanne bestyrelsesmedlemmer indtraeder i det afgaede medlems resterende valg-
periode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, nar mindst halvdelen af medlemmerne er
til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansaette forn0dent personale og ligele-
des afholde de efter dens eget sk0n n0dvendige udgifter til administration, reparation og vedligehol-
delse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsf0relsen og opstiller arsregnskab og evt. budget.

Bestyrelsen fastsaetter selv sin forretningsorden og f0rer referat, der underskrives af de
tilstedevaerende bestyrelsesmedlemmer.

Anlaegsvirksomhed af betydelig be!0bsst0rrelse kan efter bestyrelsens indstilling forelaegges pa
generalforsamlingen til godkendelse.

Bestyrelsen kan i tilfaelde af overtraedelse af konkrete pa bud palaegge overtraederen en saerafgift,
som skal fremga af takstbladet.



tegningsret

§10

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Ved k0b, salg eller pantsaetning af fast ejendom og ved udstedelse af gaeldsbeviser kraeves dog hele
bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

regnskab

§11

Selskabets regnskabsar I0berfra den 1. januartil den 31. december.

Det arlige overskud, der matte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlaeggelser, kan ikke
udbetalestil medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlings
valgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Arsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

op!0sning

§12

Opl0sning kan kun besluttes, safremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom
op!0sningen vil kunne ske uden indskraenkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et
andet vandvaerk eller ved kommunal overtagelse, kan op!0sningen dog besluttes efter de i § 8 angiv-
ne bestemmelser vedr0rende vedtaegtsaendringer.

Den op!0sende generalforsamling traeffer afg0relse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt
overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overf0res til et andet selskab, der varetager
samme eller lignende formal som selskabet.

ikrafttrseden

§13

Selskabets vedtaegter er vedtaget pa generalforsamlingen den 21. marts 2012.

De traeder i kraft den 1. januar 2013.



Med virkning fra den 1. januar 2013 overtages fra interessentskabet Ryde-Stendis-H0jbjerg Vandvaerk
I/S samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende
reviderede og godkendte arsrapport for 2012, hvorefter interessentskabet Ryde-Stendis-H0jbjerg
Vandvaerk I/S er op!0st.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 21. marts 2012 er valgt pa general-
forsamlingen i interessentskabet Ryde-Stendis-H0jbjerg Vandvaerk I/S, indtraeder med virkning fra
den 1. januar 2013 i de tilsvarende funktioner i Ryde Vandvaerk a.m.b.a.

Formand

Dirigent




