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§ 1 Navn og hjemsted
"Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Græsted-Gilleleje kommune.

Græsted-Gilleleje erstattes med Gribskov

§ 2 Formål
Selskabets formål er - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ - at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand tillavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige
henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage
andelshavernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte
spørgsmål.

§ 3 Medlemmer
Andelshaverne er grundejere - inden for værkets forsyningsområde - som
har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold
til regulativet eller har overtaget ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var andelshaver.

§ 4 Medlemmers rettigheder og forpligtelser
Andelshaverne har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet
fastsatte vilkår og deltage i selskabets ledelse ved at møde og afgive deres
stemme på generalforsamlingen.
Enhver andelshaver skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om, at han indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der
fremgår af vandværkets regulativ og vedtægter, som udleveredes ved indmeldelsen.
For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forretning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter andelshaverne
alene med den i selskabet indbetalte kapital.
Enhver andelshaver betaler en årlig vandafgift i henhold til takstblad.

Efter “indmedelsen.” Tilføjes: , dette kan ske på selskabets hjemmeside
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De i årets løb indmeldte andelshavere skal dog ikke betale vandafgift for
den del af året, som ligger forud for deres ejendoms tilslutning til vandforsyningen.

§5
1. linie udgår, idet havevanding ikke er tilladt efter regulativet.

Bestyrelsen afgør, om og i hvilket omfang havevanding må finde sted.
Andelshavere og købere Gf. § 7) må ikke forsyne andre end eventuelle
lejere med vand.
I overtrædelsestilfælde idømmer bestyrelsen vedkommende andelshaver
en bod ifølge takstblad. Erlægges boden ikke straks, eller gentages overtrædelsen, er bestyrelsen berettiget til at lukke for vandet, indtil boden er
betalt. Samme bod ifaldes, hver gang nogen gør sig skyldig i væsentlig
vandspild.
Bestyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indankes for domstolene.

§ 6 Udtrædelse
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske:
-ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr.nr.) ved
ekspropriation o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører,
- ved eksklusion af selskabet pga. restance, der ikke har kunnet inddrives.
Ved udtrædelse af selskabet afbrydes vandforsyningen. Såfremt der senere
ønskes vandforsyning til omhandlede ejendom, betragtes dette som nytilslutning.
Ved udtrædelse af selskabet afbrydes vandforsyningen. Såfremt der senere
ønskes vandforsyning til omhandlede ejendom, betragtes dette som nytilslutning.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue. Omkostninger i den anledning afholdes af andelshaveren.

§ 7 Levering af vand til andre end andelshavere
(købere)
Offentlige og private institutioner, som på grund af de for disse gældende
særlige regler ikke kan være eller ikke er andelshavere, samt ejere af
enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være
andelshavere, vil - mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret
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vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelser om
andelsret og hæftelse. Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af en
andelshavers indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar.

§ 8 Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ijuli måned eller første halvdel af august måned i Smidstrup eller nærmeste omegn.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
l. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det
forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af vandafgiften.
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt
Forslag fra andelshavere må - for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling - være modtaget af bestyrelsen senest l. juni.

Årsregnskab rettes til: årsrapport

Bestyrelsessuppleanter rettes til og bestyrelsessuppleant

§ 9 Indkaldelse til generalforsamling
Indkaldelsen kan såfremt det vedtages af en generelforsamling udelukkende
ske ved publicering på selskabets hjemmeside.

Ordinære generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14
dages varsel og ved direkte skriftlige meddelelser til alle andelshavere til
betalingsadressen.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og eventuelle indkomne forslag,
samt et eksemplar af selskabets seneste årsregnskab.

Efter “samt” skal sætningen erstattes med: budgetforslag for det kommende
år og selskabets årsrapport I hovedtal for det sidste år.
Den fulde årsrapport skal samtidig offentliggøres på selskabets hjemmeside:
www.smidstrupvand.dk.

§ 1O Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst en tiendedel af andelshaverne skriftligt har
begæret det og skriftligt fremsat forslag til dagsorden. Mødeindkaldelsen
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med dagsorden skal da udsendes inden 14 dage, og den ekstraordinære
generalforsamling afholdes senest 30 dage derefter.
Skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes i juli eller august
måned, afholdes den i Smidstrup eller nærmeste omegn, ellers i Storkøbenhavn.

§ 11 Afstemning
Enhver andelshaver har adgang til generalforsamlingerne, og enhver
andelshaver har en stemme, dog kun for så vidt den pågældende andelshaver har opfyldt sine forfaldne forpligtelser overfor andelsselskabet. Der
kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen enkeltperson repræsentere
mere end 2 stemmer. Der skal afholdes skriftlig afstemning, hvis mindst 5
stemmeberettigede andelshavere kræver det. Alle afstemninger foretages
ved simpel stemmeflerhed, dog at der til beslutninger om selskabets
opløsning eller om vedtægtsforandring kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis en sådan beslutning vedtages med 2/3 af
de afgivne stemmer, uden at disse repræsenterer 2/3 af andelshaverne,
indkaldes der med varsel som i§ 10 anført til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningerne kan vedtages, hvis 2/3 af de på denne
generalforsamling repræsenterede andelshavere stemmer derfor.
Over det på en generalforsamling passerede udarbejder referenten en kort
beretning, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende
medlemmer.

§ 12 Bestyrelsen
5 medlemmer erstattes med 3-5 medlemmer

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt andelshaverne på den
ordinære generalforsamling. De vælges for 2 år ad gangen, således at der
efter tur afgår henholdsvis 2 og 3 af bestyrelsen hvert år. Genvalg kan finde sted.
Græsted-Gilleleje kommunalbestyrelse kan lade sig repræsentere i bestyrelsen med indtil 2 medlemmer. På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter for det kommende år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påk:rævende rejser vedrørende selskabet.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med

Sætningen: Græsted … indtil 2 medlemmer. Slettes.
Der vælges kun 1 suppleant.
Efter: vedrørende selskabet. Tilføjes: Bestyrelses honorering for det
kommende år skal godkendes af generelforsamlingen i forbindelse med
fremlæggelse af budget for det kommende år.
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vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage
personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse af forsyningsanlægget
Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Der tilføjes følgende 2 paragraffer:
Driften kan ske igennem samarbejde med andre I Gribskov kommune
beliggende værker således at personale m.v. deles med disse.

Selskabet tegnes af formanden og kassereren i forening, eller af formanden eller kassereren i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, dog ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse. Selskabets kasserer er berettiget til på egen hånd at kvittere
for indtægter til selskabet.

Administrationen kan ligeledes uddelegeres til andet/andre samarbejdende
vandværker, dog således at ansvar for regnskabførelsen forbliver hos
selskabets kasserer.

§ 13 Regnskab og revision
På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer, mindst en af disse
skal være statsautoriseret revisor.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med de i § 2 fastlagte retningslinier. Der kan ikke udbetales overskud
til andelshavere.
Årsregnskabet underskrevet af bestyrelsen og revisorerne fremlægges på
generalforsamlingen.

§ 14 Opløsning

Sætningen: - Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige
stemmeberettigede stemmer derfor. – udgår

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun
besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 11 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Der tilføjes Gæld skal i så tilfælde også indeholde den betaling der matte blive
krævet for overtalelse af Smidstrup Vandværks samlet aktiver og passive.

Efter den 17. September 1986, tilføjes der: , korrigeret i januar 1999
og ændret i 2013.
Sidste sætning udgår.

Som vedtaget af generalforsamlingen den 28. august 1940, med sidste
ændringer vedtaget den 17. september 1986.
Korrigeret og genoptrykt uden vedtægtsændringer i januar 1999.
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