
 

 

VEDTÆGTER for 
Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. 

 
§ 1.  Navn, hjemsted, deltagere 
Selskabet er et andelsselskab med begrænset hæftelse, og dets navn er: 
Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. 
Dets hjemsted er Kysing, 8300 Odder. 
Som andelshavere optages private og foreninger i det naturlige 
forsyningsområde. 
 
§ 2.  Formål 
Selskabets formål er på billigst mulige måde at levere det fornødne 
vand til de tilsluttede andelshavere. 
  
§ 3.  Optagelse 
Ønsker nogen at indtræde som andelshaver i selskabet, betales en af 
generalforsamlingen fastsat tilslutningsafgift samt den gældende 
driftsafgift pr. andel. 
Andelshavernes hæftelse er begrænset til den indbetalte del af 
andelskapitalen. 
Bestyrelsen kan dog i hvert enkelt tilfælde afgøre, om det af hensyn til 
forsvarlig forsyning af de allerede tilsluttede andelshavere er muligt at 
tilslutte flere. 
Udgifter til anlægsarbejder, der affødes af optagelse, betales, med 
mindre andet aftales, af den, der optages. 
 
§ 4.  Generalforsamling 
Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen, der består af 
samtlige andelshavere. Generalforsamlingen træffer sine afgørelser 
ved simpelt stemmeflertal bortset fra spørgsmål om 
vedtægtsændringer. 
Hver andelshaver har, uanset forbrug, én stemme. 
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de på general-
forsamlingen repræsenterede stemmer på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger, med mindre 2/3 af samtlige stemmeberettigede i 
andelsforeningen stemmer for ændringen. I så fald afholdes ingen 2. 
generalforsamling. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at en 
enkelt andelshaver kun kan afgive i alt to stemmer.  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. september. 
Generalforsamlingen indkaldes via E-mail og på hjemmesiden med 14 
dages varsel fra datoen for offentliggørelsen. For de andelshavere der 
ikke modtager informationer via E-mail, vil der blive fremsendt en 
indkaldelse via almindelig post. Indkaldelsen skal indeholde angivelse 
af tid, sted og dagsorden.  
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt skriftlig begæring 
herom fremsættes af mindst 25 andelshavere. Indkaldelse heraf sker 
ved skriftlig meddelelse fra bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 
Indkaldelsen skal angive tid, sted og dagsorden for den ekstraordinære 
generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt 
senest 45 dage efter bestyrelsens modtagelse af anmodning herom.  
 
Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende 
punkter:  

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Gennemgang og godkendelse af regnskaber 
4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende års 

driftsafgift 
5. Eventuelle indkomne forslag til dagsordenen. 
6. Valg af bestyrelse 
7. Valg af to suppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Valg af revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1/7. 
 
§ 5. Daglig ledelse 
Selskabets daglige ledelse forestås af den af generalforsamlingen 
valgte bestyrelse. 
Bestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter, der efter valg 
selv konstituerer sig. 
Bestyrelsen er delvis på valg hvert år, idet der første år efter stiftende 
generalforsamling sættes to medlemmer på valg og andet år sættes de 
resterende tre oprindeligt valgte på valg, og så fremdeles. 
Suppleanterne vælges hvert år. 
De afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 



 

 

Bestyrelsen varetager selskabets daglige anliggender. 
Bestyrelsen har tilsyn med selskabets daglige drift, eventuelt ved 
antagelse af den fornødne tekniske og kontormæssige medhjælp.  
Til disponering over selskabets økonomiske midler indenfor 
bestyrelsens bemyndigelse kræves to underskrifter. 
Bestyrelsen, eller hvem denne måtte befuldmægtige hertil, har til 
enhver tid mod behørig legitimation fri adgang til installationer og 
ledningsnet, når tilsyn nødvendiggør dette. 
 
§ 6.  Driften 
Selskabet er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde en 
uforstyrret drift, således at de tilsluttede andelshavere kan forsynes 
med vand i nødvendigt omfang til husholdningsformål og lignende. 
  
§ 7.  Forbrug 
Andelshaverne betaler en fast afgift samt deres forbrug efter måler en 
gang årligt. 
Andelshavere med stort vandforbrug betaler deres forbrug efter måler 
to gange årligt. 
 
§ 8.  Regnskaber 
Regnskabsåret løber fra 1/6-31/5. Der udarbejdes af bestyrelsen et 
årligt regnskab. 
Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen to valgte revisorer, 
bestyrelsen kan som alternativ vælge at lade regnskabet revidere af en 
betalt registreret/statsautoriseret revisor. 
Revisorerne er på skift på valg hvert andet år.        

 
Kysing, den 5. august 2020, Bestyrelsen 

 
          
 
 
 
   
 


