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§ 1.
NAVN OG HJEMSTED 

Selskabets navn er Andelsselskabet Hammerum Vandværk, som omdannes til 
et Andelsselskab med begrænset ansvar, og med navnet Andelsselskabet Ham-
merum Vand A.m.b.A. 

Selskabet hjemsted er i Herning Kommune.

§ 2.
FORMÅL

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-
forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at anlægge, udbygge 
og drive vandværk i Hammerum by til byens og det naturlige oplands forsyning 
med vand - alt i overensstemmelse med den med Herning Kommune aftalte 
forsyningsplan.

§ 3.
MEDLEMMER

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom, eller dennes ægtefælle på sam-
me ejendom, i forsyningsområdet, er berettiget og forpligtet til at blive medlem 
af selskabet, når selskabet indlægger vand på ejendommen.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af den enkelte ejer-
lejlighed med egen afregningsmåler der er medlem, med mindre andet er ting-
lyst på ejendommen.

I særlige tilfælde, herunder for offentlige institutioner og virksomheder, kan frita-
gelse for medlemskab finde sted efter særskilt udtrykkelig protokollat eller anden 
skriftlig vedtagelse herom.

§ 4.
MEDLEMMERNES RET TIGHEDER

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der 
fremgår af det til enhver tid gældende regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.



§ 5.
MEDLEMMERS FORPLIGTELSER OG HÆFTELSER

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i sel-
skabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder i selskabet med alle de rettigheder og forpligtelser, 
der fremgår af vandværkets regulativ, takstblad og nærværende vedtægter.

§ 6.
UDTR ÆDEN AF SELSK ABET

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald – 
medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i 
medlemmets forpligtigelser overfor selskabet.
Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettig-
heder og forpligtelser overfor selskabet.

§ 7.
LEVERING TIL IKKE-MEDLEMMER (KØBERE)

Institutioner, selskaber og ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige om-
stændigheder, ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift 
kunne få leveret vand.
Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt 
vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om medlemmers rettig-
heder og hæftelser.

§ 8.
GENER ALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med 
mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokale medier, efter bestyrelsens valg.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinære generalforsamlinger, afgives til 
bestyrelsens formand senest 15 feb.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende.:

• Valg af dirigent.
• Bestyrelsens beretning.
• Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
• Valg af medlemmer til bestyrelsen.
• Behandling af indkomne forslag.
• Eventuelt.



Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 50 medlemmer 
fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig 
dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter 
modtagelsen, og dagsordenen skal bekendtgøres i indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhand-
lingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 9.
STEMMERET OG AFSTEMNINGER

Bestyrelsen kan, når det skønnes hensigtsmæssigt, bestemme, at stemmeret på 
generalforsamlingen kun gives efter forud tilmelding til vandværket. Dette be-
kendtgøres i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Hvert medlem har en stemme ved personligt fremmøde.

Hvert medlem har en stemme, uanset at vedkommende ejer flere ejendomme.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme-
berettigede er tilstede, og når mindst 2/3 heraf stemmer for.
Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær 
generalforsamling, der afholdes inden 2 måneder. På denne ekstraordinære ge-
neralforsamling kan forslaget vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset 
antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 10.
BEST YRELSEN

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 
år af gangen, således at der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår 
skiftevis 1, 2 og 2 medlemmer.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 3 af med-
lemmerne er til stede.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol 
der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.



Bestyrelsen har den overordnede ledelse af vandværket og træffer afgørelser i 
alle selskabets forhold.

§ 11.
DEN DAGLIGE LEDELSE AF VANDVÆRKET

Den daglige ledelse varetages af en af bestyrelsen ansat Vandværksleder.

Bestyrelsen ansætter og afskediger en Vandværksleder, som skal forestå den 
daglige ledelse. 
Vandværkslederen antager og afskediger selskabets øvrige ansatte, dog kun i 
samråd med bestyrelsen.

§ 12.
TEGNINGSRET

Til at forpligte selskabet kræves underskrift af formanden og Vandværkslederen.

Ved afhændelse af fast ejendom eller optagelse af lån kræves dog underskrift af 
den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura til den daglige drift.

§ 13.
REGNSK AB

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og 
henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af registreret eller statsautoriseret revisor, ef-
ter bestyrelsens valg.

Årsregnskabet underskrives af, bestyrelsen og revisorerne.

§ 14.
OPLØSNING

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stem-
mer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsynings-
mulighederne, f.eks. ved en fusion med et andet vandværk eller ved kommunal 
overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser 
vedrørende vedtægtsændringer.

Ved opløsning kan selskabets formue kun anvendes til vandforsynings formål 
efter den opløsende generalforsamlings afgørelse.



§ 15.
SELSK ABETS DRIFT

De for selskabets drift nødvendige indtægter opnås dels gennem tilslutningsaf-
gifter, faste årlige afgifter og forbrugsafgifter, som tilstræbes afregnet efter må-
ler. Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere regler for beregningen, dog således 
at foretagne ændringer og justeringer medtages i beretningen til forelæggelse 
for generalforsamlingen. Selskabets indtægter kan alene anvendes til værkets 
formål.

§ 16.
T ILSLUTNING

Ethvert medlem er berettiget til for egen regning af føre og vedligeholde vand-
ledningen fra forsyningsledningen. Vandværket anbringer stophane, hvor dette 
finder det mest hensigtsmæssigt. Som betingelse for tilslutningen er bestyrelsen 
forpligtet til at kræve, at alt arbejde ved installation udføres af en autoriseret 
installatør, og at installationen i øvrigt udføres efter vandværkets regulative an-
visninger og Dansk Ingeniørforenings forskrifter vedrørende vandinstallationer, 
ligesom bestyrelsen, hvor der kræves ekstraordinære foranstaltninger for tilslut-
ningen, er berettiget - såfremt dette er hjemlet i takstbladet - til at kræve erlagt 
tilslutningsafgift udover de til enhver tid generelt fastsatte bestemmelser. Tilslut-
ning til stophane eller værende installation må ikke etableres, før vandværkets 
tilladelse er indhentet.

§ 17.
VEDLIGEHOLDELSE

Selskabet har til enhver tid ret og pligt til at foretage undersøgelse og vedlige-
holdelse af selskabets ledninger, hvor disse måtte ligge på private ejendomme.

§ 18.
ANDRE BESTEMMELSER

Selskabets bestyrelse er berettiget til at træffe bestemmelse om indskrænknin-
ger i vandforbruget, herunder forbud mod havevanding, ligesom selskabet er 
berettiget til at anse det som misligholdelse fra et medlems side, hvis et medlem 
forsætligt eller ved grov uagtsomhed forvolder unødigt stort og/eller vedvaren-
de vandspild, eller lader et medlem eller ikke-medlem afhente vand til dagligt 
forbrug, eller hvis der er fare for, at installationen kan frembringe en forurening 



af vandet med deraf følgende ret til at foretage det fornødne i h.t. regulativet og 
efter de foran anførte regler herom.

§ 19.
IKR AFT TR ÆDEN

Foranstående vedtægter er vedtaget på den ordinær generalforsamling den 22. 
marts 2018 og på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 10. 
april 2018 og erstatter vedtægterne for Andelsselskabet Hammerum Vandværk 
vedtaget den 26. marts 2013 og 10. april 2013.

Vedtægterne træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2018.
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