Nuværende
Vedtægten siger:

Forslag
Medlemmer, deres rettigheder og forpligtelser

medlemmer
§3
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, 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 på ejendommen.
medlemmernes rettigheder
§4
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er
fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
------------Regulativet (29.5.19) siger:
2.4 Medlemskab
Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til
at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for
medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer,
har ret til at blive optaget som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.
3.1 Ret til forsyning med vand
Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har
med respekt for vandforsyningens indvindingstilladelse ret til forsyning med vand til
almindeligt husholdningsforbrug, (…)

1

Hvis tilføjelse til § 9 vedtages

§3
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i
forsyningsområdet, har ret til at blive forsynet med vand på de
vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.
Enhver, der gør brug af denne ret, og tilslutter sin ejendom,
har ret og pligt til medlemskab af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af
de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet
er tinglyst på ejendommen.
Medlemmer skal til enhver tid kunne læse de aktuelle
versioner af vedtægter, [bestyrelsens forretningsorden, 1]
regulativ og takstblad på selskabets hjemmeside.
§4
Udgået.

§5
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i
selskabet indskudte kapital.

§5
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne
kollektivt alene med den i selskabet indskudte kapital.
[Resten uændret.]

a)
b)
c)
d)

e)

Tekst ændres til ”… afholdes hvert år i marts måned”
Tekst ændres til ”Indkaldelse … sker med mindst tre ugers varsel
…”
Teksten ”f.eks. ved email eller annoncering i lokal avis” slettes
Tekst ændres til: ”Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær
generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen skal med det samme
sørge for, at medlemmerne bliver gjort opmærksom på forslagene
og kan gøre sig bekendt med dem.”
Tekst tilføjes: ”Ved indkaldelse til generalforsamling gøres
samtidigt regnskab og budget, der kommer til behandling,
tilgængelige for medlemmerne.”

§7
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som
ekstraordinære, sker med mindst tre ugers varsel ved særskilt
meddelelse til hvert enkelt medlem, f.eks ved email eller
annoncering i lokal avis, og med angivelse af dagsorden på
selskabets hjemmeside.
Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær
generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen skal med det
samme sørge for, at medlemmerne bliver gjort opmærksom
på forslagene og kan gøre sig bekendt med dem. Ved
indkaldelse til generalforsamling gøres samtidigt regnskab og
budget, der kommer til behandling, tilgængelige for
medlemmerne.
[resten uændret]

a)
b)

Tekst ændres til ”Til hvert af et medlems individuelle
tilslutningssteder knytter sig én stemme”.
Tekst slettes: ”Et medlem kan dog udover egen stemme kun
afgive yderligere én stemme ved fuldmagt”.

§8
Til hvert af et medlems individuelle tilslutningssteder knytter
sig én stemme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et
medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere
én stemme ved fuldmagt.
[resten uændret]

a)

Tekst tilføjes: ”Forretningsordenen gøres tilgængelig for
medlemmerne på selskabets hjemmeside”.

§9
(…)
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører
referat, der underskrives af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer. Forretningsordenen gøres
tilgængelig for medlemmerne på selskabets
hjemmeside.
[resten uændret]

a)

Tekst slettes: ”Bestyrelsen kan meddele prokura”

b)

Tekst ændres: ”Bestyrelsen kan meddele kollektiv
prokura”.

Eller

§ 10
[Første to afsnit uændrede]
[Enten]
Bestyrelsen kan meddele prokura
[Eller]
Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

