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S L. Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet den 25. november 1,987, jf. stiftet-
sesoverenskomst af 25. november L987 me11em Andelsselskabet
StenlØse Vandværk og Veksø Vandværk I/5, er et andelsselskab
med begrænset ansvar, hvis navn er Stenlien Vandværk a.m.b.a.
Selskabet har hjemsted i- StenlØse kommune.

S 2. Formå1

selskabets formål er at indvj-nde og producere vand, bedst og
bi-lligst muligt, ti1 afsætning blandt andelshaverne.

S 3. Medlemmer

Andelshavere er Andelsselskabet stenl@se vandværk og veks@
Vandværk T/5.

S 4. Kapitalgrundlag

Andelskapitalen er den ti1 projektering og opfØrelse npdvendi-
ge kapital opgjort efter det endeli-ge byggeregnskab, samt kapi-
tal ti1 opkøb af det nyeste værk tilhØrende Stenlose Vandværk.
Kapitalen indbetaLes af andelshaverne i forholdet 5:1, når
kapitalbehov er tit stede.
Der udstedes ikke andelsbeviser, men selskabets bogføring skal
stedse udvise stprrelsen af andelshavernes i-ndskud.
For selskabets forpligtigelser hæfter andelshaverne alene med
den andet-skapitat, de har indbetalt.
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S 5. Selskabsorganer

Selskabet l-edes af en bestyrelse, der består af 7 bestyrelses-
medlemmer fra de to andelshavere, udpeget for et år ad gangen,
for perioden 7/5 ti1 3a/4. 5 medlemmer udpeges blandt bestyrel-
sen for Andel-sselskabet Stenl@se vandværk og 2 medlemmer udpe-
ges blandt bestyrelsen for Veksø Vandværk t/5.

Bestyrelsen konstituerer sig i et møde, som skal afholdes j-n-
den udgangen af april måned, med formand, næstformand, kasse-
rer og sekretær. Eventuelt honorar ti1 bestyrelsen udredes af
de valgtes andelshavere, dog honoreres kassereren over værkets
drift.

Beslutninger om ændrj-nger af vedtægter samt budget og regnskab
kræver godkendelse på andelhavernes generalforsamlinger.

Beslutninger om ændring af andelskapital, optagelse af ny an-
delshavere, køb, salg eller beråning af fast ejendom samt æn-
dring af kapaciteten kræver enstemmighed i Stenlien a.m.b.a.
bestyrelse, medmindre dette måtte være et myndighedskrav, hvor-
i-mod beslutninger vedrørende den daglige drift, herund.er repa-
ration og vedligeholdelse af produktionsanlægget, fastsættelse
af taksten, vandingsrestriktioner og li-gnende, træffes med al-
mindeligt stemmeflertat_ .

Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt af formanden e1'ter 2 be-
styrelsesmedlemmer med angivelse af dagsorden.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne, der und.erskri-
ves af de tilstedeværende.

Andelshaverne er beretti-get ti1 at udpege suppreanter, såfremt
de af dem valgte bestyrelsesmedlemmer afgår i utide e11er får
forfald, så1edes at suppleanterne indtræder i bestyrelsen valg-
perioden ud, e1ler så 1ænge forfaj_det varer.

selskabet tegnes af formanden og eet bestyreJ-sesmedlem.
ved køb, salg e11er pantsætning af fast ejendom tegnes selska-
bet af den samtede bestyrelse.
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S 6. Drift

Andelshaverne er forpligtiget ti1 at ophøre med selvstændig
vandindvinding og lade selskabet varetage såvel l@bende som

fremtidige sager vedrørende den fæ1les vandj-ndvJ-nding.
Bestyrelsen kan antage 1ønnet medhjælp til den daglige drift.
Andetshaverne betaler kvartår1ig forud for modtaget vand efter
den takst, som selskabets bestyrelse har fastsat pr.
målerenhed. Taksten skal være ens for begge andelshavere og
skal fastsættes således, Et der bliver dækning for faste og va-
riable driftsudgifter, herunder afskrivninger og henlæggelser
til fornyelser.

S 7. Årsm0de

Hvert år i januar måned afholdes et årsmøde for andelshavernes
bestyrelsemedlemmer efter f@lgende dagsorden:

Formanden aflægger beretning for der forl@bne år og

redegprer for selskabets planer for det fremtidige
arbej de .

2" Det af bestyrelsen udfærdigede forel@bige regnskab
for der forløbne år samt status pr. 3L/LZ forelæg-
ges.

3. Bestyrelsen meddeler andelshaverne det kommende års
m3-takst. M3-prisen begrundes ud fra det kommende

års budget, der fremlægges.

Almen vandværksdiskussion rned positiv og negativ kri-
tik af værkets situation.
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S B. Regnskab

Der an1ægges og føres et forsvarligt regnskab ligesom bestyret-
sen tilrettelægger forsvarlig registrerl-ng og kontrol af
vandforbruget for andelshaverne.

Regnskabsåret er kalenderåret.
Evt. driftsoverskud må ikke udbetales, men hentægges til konso-
I i-dering "

Første regnskabsår går fra stiftelsesdato tij. 3j-/L2.

S 9. Revision

Bestyrelsen vælger en statsautoriseret/registreret revisor,
der sammen med en af hver andelshaver udpeget revisor skal re-
videre årsregnskabet. Revisorerne har adgang tir selskabets
regnskaber, må1ere, b@ger og beholdinger samt tj.1 referater af
bestyrelsesmøder og har ret ti1 at foretage uanmeldt revision.
Det reviderede årsregnskab tilstj-11es. behgrigt underskrevet
af revisorer og bestyrelsen, de enkelte andelshavere inden ud-
gangen af februar måned.

S 10. Voldgift

opstår der nogen uenighed mellem andelshaverne om nærværende
vedtægters samt stiftelsesoverenskomstens rette fortolkning,
skal enhver sådan tvist afgøres ved voldgiftskendel-se. Hver
part udnævner en voldgiftsmand, og disse mænd ska1, inden de
påbegynder sagens behandling, udnævne en opmand, der ska] være
j urist .
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Kan de i-kke enes om valget af opmand, udnævnes han af præsiden-
ten for Østre Landsret. Den afsagte kendelse afgpr endeligt sa-
gen. Når den ene part har valgt sj-n votdgiftsmand, og den an-
den part ikke inden B dage efter at valget er meddett dets for-
mand , har valgt en voldgiftsnand, er den førstnævnte part be-
rettiget til også at vælge den anden voldgi-ftsmand, og den af-
sagte kendelse er desuagtet afg@rende for parterne. Hver part
har ret ti1 to gange skriftligt at frernsætte sine bemærkninger
og har kun 14 dage hver gang ti-l at udfærdige dette tj-tsvar,
hvis ikke voldgiftsmændene særlig giver tilladelse til- længere
udsætte1se. Oversiddes fristen, har denne part fortabt ret til
genmæ1e og sagen pådpmmes i den stand den er.

Når voldgiftsmændene har optaget sagen ti1 kendelse, er de
pligtige til inden 4 uger at afsige kendelsen. r mangel heraf
har enhver af parterne - dog kun j-nden kendelsen er afsagt
ret ti1 at forkaste voldgiften og fordre tvisten afgjort ved
domstol-ene.

S 11. OplØsning

Selskabet oplØses, såfremt andelshavernes kompetente forsamlin_
ger i overensstemmelse med de respektive vedtægter er enige
heri. Formuen fordel-es i så fald i forhold til andelshavernes
indskud.

Således godkendt af stifterne.

Stenløse, den 25. novernber L7BT VeksO, den ?tr

K. Nørager
W. Durup
M. Beierholt
K. Larsen
J. Forssli_ng
E. Almgren
B. Dalhoff
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