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§  1 

NAVN OG HJEMSTED: 

Selskabets navn er Aars Vand. 
 
Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 
 

§ 2 

FORMÅL: 

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for 
vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt 
og tilstrækkeligt vand, samt varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt 
deraf afledte forhold. 
 

§ 3 

MEDLEMMER: 

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af Aars Vand på de 
af bestyrelsen til enhver tid fastsatte vilkår. 
 
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, 
medmindre andet er tinglyst på ejendommen. 
 

§ 4 

MEDLEMMERS RETIGHEDER: 

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af 
Vesthimmerlands Kommune fastsatte regulativ. 
 
Ved betaling af tilslutningsafgifter m.m. udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. 
 
Medlemmer kan til enhver tid rekvirere selskabets vedtægter, regulativ og gældende takstblad. 
 

§ 5 

MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER OG HÆFTELSER I ØVRIGT: 

For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue, idet de enkelte medlemmer ikke hæfter herfor. 
 
Ethvert medlem er dog ansvarlig for sine eventuelle lejere. 
 

§ 6 

UDTRÆDEN AF SELSKABET: 

Bestyrelsen er bemyndiget til at ekskludere et medlem, der er i restance med betaling for løbende 
leverancer, ligesom bestyrelsen er bemyndiget til at foretage afbrydelse af vandet til den pågældende 
ejendom efter det til enhver tid gældende regulativ. 
 
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, er Aars Vand berettiget til at afbryde 
stikledningen fra forsyningsledningen. 
 
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes nogen andel i selskabets formue. 
 
 
 



 

§ 7 

LEVERING TIL IKKE-MEDLEMMER: 

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer. 
 

§ 8 

GENERALFORSAMLING: 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. 
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. 
 
Forslag skal for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 
8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. 
 
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære skal ske med mindst 14 dages og 
højst 4 ugers varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal 
avis/ugeavis med angivelse af dagsorden. 
 
Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 
 

1. Bestyrelsens beretning. 
2. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse. 
3. Budget for det/de kommende år forelægges til orientering. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelse og 1 suppleant 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt 

 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller skal afholdes, når dette kræves af de af 
selskabet valgte revisorer i forening. 
 
Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter 
skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. 
 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af den 
skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. 
 
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten. 
 

§ 9 

STEMMERET OG AFSTEMNINGER: 

Intet medlem har mere end en stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme. 
 
Såfremt der mellem flere af ejerne består en sådan særlig forbindelse, at udøvelse af stemmeretten må 
anses for bestemt af samme interessegruppe, herunder i tilfælde, hvor ejerne gennem aktie-
/anpartsbesiddelser eller på anden måde er knyttet til eller associeret med en fælles koncern eller andet 
interssefællesskab, betragtes disse som værende en ejer og har således en stemme. 
 



 
 
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af Aars Vand. 
Et medlem kan dog ud over sin egen stemme, kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt. 
 
Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Ikke-medlemmer i henhold til § 7 har ret til at overvære 
generalforsamlingerne og har taleret men ingen stemmeret. 
 
Afgørelser på selskabets generalforsamlinger træffes ved simpelt stemmeflerhed. 
 
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og 
når mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for. 
 
Er 2/3 af de stemmeberettigede ikke til stede på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget med 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling eller næste års ordinære generalforsamling efter bestyrelsens beslutning med 2/3 af de 
afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. 
 

§ 10 

BESTYRELSEN: 

Selskabets bestyrelse består af 3 til 5 medlemmer efter bestyrelsens beslutning, valgt mellem 
medlemmerne. Valget gælder for 2 år af gangen. I lige år afgår 2 medlemmer af bestyrelsen og i ulige år 
afgår den resterende del af bestyrelsen, bestående af 1 til 3 medlemmer. 
 
Herudover vælges henholdsvis en første- og en andensuppleant for en 1-årig periode. 
 
Ved et bestyrelsesmedlems fratræden i en valgperiode, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil næste 
ordinære generalforsamling. 
 
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. 
 
Valgbar til bestyrelsen er selskabets medlemmer, der ikke er fyldt 70 år på det tidspunkt, hvor der afholdes 
valg. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne 
er til stede. 
 
Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
 
Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de 
efter bestyrelsens nødvendige udgifter til administration, reparation, vedligeholdelse og daglig drift m.m. 
 
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Der kan udbetales honorar til bestyrelsen. 
 
 



 

 

§ 11 

 

TEGNINGSRET: 

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer. 
 
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån eller udstedelse af gældsbeviser, 
kræves dog hele bestyrelsens underskrift. 
 
Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 

§ 12 

ÅRSRAPPORTER: 

Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt registeret eller statsautoriseret revisor. 
Valget gælder 1 år ad gangen. 
 
Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 
 
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke 
udbetales til medlemmerne. 
 
Årsrapporterne underskrives af revisoren, driftslederen og den samlede bestyrelse. 
 

§ 13 

OPLØSNING: 

Til opløsning af selskabet kræves at ¾ af de stemmeberettigede er til stede på generalforsamlingen, og at 
opløsningen vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. 
 
Er ¾ af de stemmeberettigede ikke repræsenteret på generalforsamlingen kan forslaget vedtages på en 
efterfølgende ekstraordinær eller næste års ordinære generalforsamling efter bestyrelsens beslutning med 
¾ af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. 
 
I forbindelse med selskabets opløsning skal generalforsamlingen træffe afgørelse om eventuelle aktivers 
anvendelse, idet selskabets aktiver dog alene kan anvendes til kulturelle formål, kunstnerisk udsmykning og 
ungdomsarbejde indenfor selskabets normale forsyningsområde. 
 

§ 14 

IKRAFTTRÆDEN: 

Selskabets ændrede vedtægter har været forelagt og gennemgået på ordinær generalforsamling den 
16.04.08 og er endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2. december 2008 til ikrafttræden 
pr. 01.01.09 
 
 
 
 


