Vedtægter for Hashøj
Vandforsyning Vest I/S
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INTERESSENTSKABSKONTRAKT
Følgende interessentskabsaftale om oprettelse og drift af et fælles
vandforsyningsanlæg indgås herved mellem undertegnede vandværker:
Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk & Andelsselskabet Fårdrup Vandværk.

§ 1 – SELSBKABETS NAVN
Som ansvarlige deltagere driver Bjergby Mark Vandværk & Fårdrup Vandværk
interessentselskabet ”Hashøj Vandforsyning Vest I/S”. Selskabets hjemsted er Slagelse Kommune.

§ 2 – SELSKABETS FORMÅL
Selskabets formål er:





At forsyne de to interessenter og deres forbrugere med tilstrækkelig godt vand til lavest
mulige pris, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af
anlæg, rimelige henlæggelser til fornyelse og påkrævede udvidelser.
At etablere og drive hovedledninger til den enkelte interessents forsyningsområde, uanset
at disse bekostes af den/de enkelte interessent (er).
At sælge vand til købere uden for de etablerede forsyningsområder i det omfang, det er
kapacitetsmæssigt muligt og forudsat myndighedsgodkendelse.

§ 3 – ØKONOMI
De økonomiske og finansielle forhold omkring vandværket foregår i et samarbejde med de to
interessentparter i fælleskab.
Anlægsudgifterne til hovedanlæg (køb af grunde med evt. bygninger, etablering af vandforsyningsog behandlingsanlæg) dækkes ved optagelse af størst muligt lån, evt. kommunegaranti.
Forretningen og amortisering af fælles udgifter, afskrivning på anlæg eller henlæggelse hertil, samt
anlægsudgifter der ikke kan dækkes af lån, dækkes af interessenterne efter følgende
fordelingsnøgle:



Bjergby Mark Vandværk – 84,4 procent
Fårdrup Vandværk – 15,6 procent

Anlægsudgifterne til etablering af hovedledning (forsyningsledninger fra vandbehandlingsanlæg til
interessenternes forsyningsområder) dækkes af værkerne således:
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At Fårdrup Vandværk alene står for etableringen af ledning mellem Seerdrup og Fårdrup.
At Bjergby Mark Vandværk alene står for etableringen mellem Seerdrup og Gerlev
Vandværkets gamle ledning ved Skørpingevej.

De økonomiske udgifter forbindelse med sidstnævnte ledning står Bjergby Mark Vandværk for
alene.
Øvrige driftsomkostninger samt løbende vedligeholdelse fordeles på interessenternes i forhold til
aftaget vandmængde (kubikmeterpris). Måling af forbruget sker ved etableringen af målerbrønd
på den enkelte hovedledning så tæt som muligt på fællesværket. Etablering af målere sker i
forbindelse med etableringen af hovedledning. Drift og vedligeholdelse af målere påhviler
interessentskabet.

§ 4 – VANDAFTAG
Interessenterne er forpligtet til at aftale alt vandforbrug fra interessentskabet. Bjergby Mark
Vandværk er dog berettiget til forlods at anvende op til 75.000 kubikmeter af egen indvinding.

§ 5 – AFREGNING
Endelig opgørelse af et kalenderårs drift (inklusive forretning og amortisering af lån, afskrivninger
og eventuelle henlæggelser) skal være opgjort senest den 20. januar i næstfølgende år.
Afregningen fra interessentskabet af såvel faste udgifter som direkte driftsomkostninger, opgjort
efter de i paragraf 3 fastsatte retningslinjer, skal være de to interessenter i hænde senest den 1.
marts.
Interessenterne indbetaler bidragene senest fjorten dage herefter til interessentselskabets
kasserer. Indbetaling efter dette tidspunkt vil være pålagt morarente jævnfør gældende rentelov
for hver påbegyndt måned.
Indskud fra nye tilslutninger i det enkelte vandværks område (ikke ledningsbidrag) deles således,
at halvdelen tilfalder det nye værk. Størrelsen af de enkelte vandværkers indskud skal være ens.
Endvidere bør de enkelte værkers vandafgifter søges gjort ensartet. Indskuds- og afgiftsbeløb
reguleres løbende af interessentselskabets bestyrelse.

§ 6 – HÆFTELSE
Interessenterne, i de paragraf 1 nævnte parter, hæfter solidarisk for interessentselskabets gæld.
Sekundært hæfter medlemmerne indbyrdes for anlægslån samt forretning og amortisering heraf
efter den i paragraf 2 fastsatte fordelingsnøgle samt for driftsomkostningerne i forhold til seneste
hele regnskabsårs vandaftag.
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§ 7 – BESTYRELSE
Interessentselskabet ledes af en bestyrelse på 2 medlemmer. Hver interessent udpeger 1
bestyrelsesmedlem og 1 personlig suppleant for denne, for hver kalenderår af gangen.
Ved forfald indtræder den personlige suppleant for den resterende valgperiode, eller indtil
midlertidig forfald er ophørt.
Hvis et bestyrelsesmedlem ophører med at være valgbar efter de gældende vedtægter hos den
interessent der har udpeget vedkommende, kan interessenten foranledige, at vedkommende
udskiftes med sin suppleant i fællesvandværkets bestyrelse samt at der udpeges en ny suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter enstemmigt sin egen skriftlige dagsorden og
forretningsorden ved det konstituerende møde. Forretningsordenen gennemgås, med henblik på
ændringer og justeringer, ved hvert års konstituerende møde og er herefter gældende for hele det
nye regnskabsår.
Der føres kontinuerligt en forhandlingsprotokol, der inden 8 dage efter hvert bestyrelsesmøde
underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Forhandlingsprotokollen skal være
fyldestgørende og let læselig samt være tilgængelig for ethvert bestyrelsesmedlem af de to
vandværkers bestyrelser.
Såfremt en interessent nedlægges som selvstændigt vandværk, vælges 2 bestyrelsesmedlemmer
og suppleanter af det største og 1 bestyrelsesmedlem og suppleant af den anden interessent.

§ 8 – BESTYRELSENS KOMPETENCE
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med den nærværende kontrakt
og det i kommunen gældende regulativ. Bestyrelsen har det fulde ansvar for overholdelse af regler
fastsat i lovgivningen.
Bestyrelsen antager en statsautoriseret/registreret revisor, og kan ligeledes for selskabets regning,
i fornødent omfang antage anden lønnet medhjælp samt afholde de efter eget skøn nødvendige
udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån vedrørende drift og vedligeholdelse m.v. for et beløb
svarende til fem gange den i paragraf 5 omtalte indskudssum. Ved større lån kræves godkendelse
fra den enkelte interessent, vedtaget efter disses respektive vedtægter.
Ny anlæg skal fremgå af budget samt være godkendt af alle interessenter enstemmigt i
bestyrelsen.

§ 9 – KØBERE
Bestyrelsen er bemyndiget til, at træffe aftale om levering af vand til ejendomme, selskaber,
foreninger eller institutioner beliggende uden for de enkelte interessenters forsyningsområde.
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De løbende vandafgifter for disse skal omfatte interessentskabets normale kubikmeterpris som
fastlagt i takstblad, samt en kubikmeterandel af de faste udgifter. Eventuelt indskud fra sådanne
købere tilfalder interessentskabet fuldt ud.

§ 10 – TEGNINGSRET
Interessentskabet tegnes af formanden i foreningen med mindst ét bestyrelsesmedlem. Ved køb,
salg, pantsætning af fast ejendom eller ved optagelse af lån, kræves hele bestyrelsens underskrift.
Den samlede bestyrelse kan udstede fuldmagt til afholdelse af mindre udgifter i forbindelse med
den daglige drift. Alle regninger skal være attesteret.

§ 11 – REGNSKAB
Interessentskabets regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår dog fra stiftelse til 31.
december i stiftelsesåret.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter afskrivninger og henlæggelse m.v. kan ikke
udbetales til interessenterne.
Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsesmedlemmerne, og udsendes til
interessenterne i forbindelse med den årlige opkrævning/regulering af afgifter m.v.

§ 12 – VEDTÆGTSÆNDRINGER
Nærværende interessentskabskontrakt kan alene ændres, hvis der er enighed mellem alle
interessenter herom, eller hvis det følger af ændringer i gældende lovgivning eller godkendte
forsyningsplaner.
Udtræden af interessentskabet kan ske med 12 måneders varsel til den 31. december. Den
udtrædende part skal i så fald betale sin del af interessentskabets gæld på udtrædelsestidspunktet
efter den i paragraf 3 fastsatte nøgle. Den udtrædende har ikke krav på nogen delt af
interessentskabets aktiver.
Selskabet kan opløses ved enstemmighed herom, forudsat der sikres alle forbrugerne anden
vandforsyning.
Hvis en af de to interessenter ophører som selvstændige selskaber, ophæves nærværende
kontrakt. Aktiver og passiver overtages direkte af den sidste interessent såfremt denne interessent
overtager hele forsyningspligten.
Hvis en udenforstående part overtager hele vandforsyningen, skal der foretages almindelig
likvidation.
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§ 13 – UENIGHED
Ved uenighed om forståelse af hele eller dele af nærværende aftale, afgøres en sådan tvist efter
gældende lov om voldgift.
For så vidt uenighed udspringer af bestemmelser i gældende vandforsyningslov eller gældende
vandforsyningsplan, eller endelig tilladelser på baggrund heraf, afgøres spørgsmålet dog af den
udstedende myndighed efter vandforsyningslovens regler om anke (respektive Miljøstyrelsen,
amtet og kommunen).

§ 14 – IKRAFTTRÆDELSE
Nærværende aftale træder i kraft ved underskrivelsen og indgås under forbehold af
tilsynsmyndighedernes accept.

Underskrevet af de to vandværkers bestyrelsesmedlemmer den 1. januar 2016

For Andelsselskabet
Bjergby Mark Vandværk

For Andelsselskabet
Bjergby Mark Vandværk

For Andelsselskabet
Fårdrup Vandværk

Niels Tim Brøndel

Helmer Christensen

Jesper Madsen
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