VEDTÆGTER FOR VANDSAMARBEJDET mellem almene vandforsyninger
I SØNDERBORG KOMMUNE
§1
Vandsamarbejdet etableres som en forening i medfør, af vandforsyningslovens § 52 b med
henblik på samlet varetagelse af og fordeling af udgifterne til beskyttelse af drikkevandressourcerne i Sønderborg Kommune.
§ 2 Formål
Formålet med foreningen er at medvirke til at medfinansiere de til enhver tid vedtagne indsatser i Sønderborg kommune til beskyttelse af drikkevandressourcer i kommunen. Beskyttelsen
omfatter indsatsområder (IO) boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)og beskyttelse ved
overvågning.
§ 3 Medlemmer
Alle almene vandværker med indvinding i Sønderborg kommune kan optages som medlemmer af vandsamarbejdet.
§ 4 Medlemmernes rettigheder
Medlemmerne kan, i den udstrækning det ligger inden for de aftalte rammer i vandsamarbejdet og der er tilgængelige midler, få dækket deres udgifter til de tiltag til drikkevandsbeskyttelse som Sønderborg kommune har vedtaget af gennemføre. Drikkevandsbeskyttelsen skal
prioriteres således, at der bliver mest rent drikkevand for pengene.
§ 5 Medlemmernes forpligtelser
Til dækning af medlemmernes udgifter til gennemførelse af tiltag til beskyttelse af drikkevandsressourcerne forpligter medlemmerne sig til at reservere et fast beløb pr. faktureret
kubikmeter vand. Beløbet fastsættes til 0,28 kr. pr. m3 i 2016-17, 0,48 kr. pr. m3 i 2018-20 og
0,67 kr. pr. m3 i 2021. Beløbets størrelse fra 2022 forhandles årligt på generalforsamlingen
året inden.
Beløbet hensættes på en af foreningens bestyrelse oprettet særskilt konto. De medlemmer,
der ønsker det, kan opspare de aftalte beløb på egne konti.
Beløbet hensættes første gang den 31. december 2016.

§ 6 Udtræden af foreningen
Udtræden kan kun ske efter godkendelse af Sønderborg Kommune.
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§ 7 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14
dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen
senest 4 uger før.
Regnskaber og budgetter skal fremsendes til medlemmernes bestyrelser senest 4 uger inden
generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 3 af medlemmerne fremsætter
skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig når ½ af de stemmeberettigede er til stede, og
beslutninger afgøres ved simpelt flertal.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen
af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 8 Stemmeret og afstemninger
Hvert medlem har én stemme for hver påbegyndt 100.000 m³ faktureret vandmængde pr. år.
Dog kan et selskab ikke opnå mere end 30 % af stemmerne.
Samme gælder for Indkomne forslag.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel flertal.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når det opnår mindst 2/3 af stemmerne, og
når mindst 2/3 af disse stemmer for.
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Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9 Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer skal komme fra Als, 2
medlemmer fra den øvrige del af Sønderborg kommune og 2 medlem fra Sønderborg Forsyning (valgt af Sønderborg Forsyning). Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen,
idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 2 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, 1 fra Als og 1 fra den øvrige del af kommunen, som
ved utidig afgang fra bestyrelsen tiltræder efter hvilket område der er afgang fra bestyrelsen.
Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 10 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 Regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser,
kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
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§ 12 Opløsning
Opløsning kan kun ske efter godkendelse af Sønderborg Kommune.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et
eventuelt overskud udloddes til medlemmerne forholdsvis i forhold til deres indskud.

§ 13 Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget af den stiftende generalforsamling den 3. marts 2016.
De træder i kraft den 3. marts 2016.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 3. marts 2016.
Dirigent.
Regnskabsperioden i § 11 er vedtaget på generalforsamlingen 2019
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