
Søndervig Vandværk  

  

Vedtægter 

for 

Søndervig Vandværk 

  

§1 Navn og hjemsted  

Selskabet, der er stiftet den 11. februar 1938, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis 

navn er SØNDERVIG VANDVÆRK. Selskabets hjemsted er Søndervig, 6950 - Ringkøbing.  

  

§2 Formål  

Selskabets formål er 

1)  i henhold til det for vandværket gældende regulativ at forsyne ejendomme indenfor 

vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulig 

produktionspris, som dog skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelig 

henlæggelse til fornyelser, samt  

  

2) at varetage medlemmernes fælles interesser i alle spørgsmål, som står i naturlig 

tilknytning til deres vandforsyning og spildevandsafledning.  

  

§3 Forsyningsområde og medlemskreds  

Selskabets forsyningsområde er fastsat ved kendelse af landvæsenskommissionen og omfatter 

Holmsland Klit fra kommunegrænsen i nord til sogneskellet mellem Søndervig og Klegod i syd 

tillige Sønderby og Kleverhuseområdet på Holmsland. Endvidere er Stadilø henført under 

vandværkets forsyningsområde. 

Enhver ejer af fast ejendom indenfor selskabets forsyningsområde er berettiget til at blive optaget 

som andelshaver mod, at vedkommende betaler den til enhver tid gældende tilslutningsafgift og 

underkaster sig selskabets vedtægter. 

Personer, som har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af 

selskabet, indtræder automatisk som medlemmer. Selskabet kan dog betinge sig, at den nye ejer 

betaler den tidligere ejers evt. restancer for vandafgift, også i tilfælde af ejerskifte ved 

tvangsauktion eller anden retsforfølgelse. 

Enkelte ejendomme eller institutioner, som iflg. deres natur eller iflg. særlige omstændigheder 

ikke kan være andelshavere, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. 

Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ og vedtægter.  

  



§4 Medlemmernes rettigheder  

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. 

Selskabet er forpligtet til efter bedste evne at opretholde en uforstyrret og normal drift, men 

påtager sig dog intet ansvar for eventuelle driftsafbrydelser og anden force majeure. Erstatninger 

for direkte eller indirekte skader eller tab som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i driften er 

under alle omstændigheder udelukket. Selskabet forbeholder sig ret til i kortest muligt tid at 

afbryde forsyningen for udvidelser eller tilslutninger til bestående anlæg.  

  

§5  Medlemmernes hæfte  

Andelshaverne hæfter ikke personlig for selskabets forpligtelser, men andelshavere og købere er 

til enhver tid forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter m.v. at betale den på 

deres ejendom faldende andel af de årlige udgifter til forrentning og afdrag på lån og af de årlige 

driftsudgifter, herunder forsvarlige afskrivninger og rimelige henlæggelser til fornyelse, jfr. §2, stk. 

1.  

  

§6  Forsyningsanlægget  

Andelsselskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg, og pumper, evt. 

højdebeholder samt hoved- og fordelingsledninger m.v. Andelsselskabet har ejendomsretten til 

hele forsyningsanlægget, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvis måtte være betalt 

af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning 

andelsselskabet.  

  

§7  Ledninger over privat grund  

Andelsselskabet er berettiget til at føre ledninger over andelshavernes ejendomme, så vidt muligt 

på tidspunkter, hvor det forvolder vedkommende andelshaver mindst gene. 

Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejde af denne 

art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. 

Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. 

Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatning fastsat ved voldgift. Retten til sådanne 

ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration, 

dersom bestyrelsen finder det nødvendigt. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter. 

Skulle det vise sig formålstjenstligt for en andelshaver af føre sin stikledning over en anden 

andelshavers grund er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt, og på 

betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens 

reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.  

 

 §8  Indskrænkninger i vandleverancen  

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser have og klitvanding må finde 

sted. Eventuel ekstra afgift fastsættes i takstbladet. Hverken andelshavere eller købere, der 



aftager vand iflg. §3 stk. 4, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Vandspild er 

forbudt, jfr. regulativet.  

 

§9  Udtræden af selskabet 

Ved landvæsenskommissionens kendelse af 11. december 1972 skal fra 1. juni 1974 al indvinding 

af vand til drikke- og husholdningsbrug være forbudt indenfor forsyningsområdet, og alle 

ejendomme skal tilsluttes vandforsyning fra godkendt vandværk. Så længe denne kendelse står 

ved magt, og så længe Søndervig Vandværk har forsyningsret og –pligt i området, kan ingen 

andelshaver udtræde af selskabet.  

  

§10  Generalforsamling  

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb, og 

afholdes på det af bestyrelsen fastsat sted. 

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel ved at datoen offentliggøres i 

dagspressen og på vandværkets hjemmeside. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. jfr. dog §11, stk. 3. 

Forslag, som ikke er påført i dagsordenen, vil ikke kunne behandles på generalforsamlingen, 

hvorfor forslag fra andelshaverne skal være formanden i hænde inden udgangen af april måned. 

Sådanne forslag såvel som forslag fra bestyrelsen skal udsendes med indkaldelsen. 

På den ordinære generalforsamling foretages følgende: 

1.  Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Budget og takstblad for det kommende år forelægges. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant. 

6. Valg af statsautoriseret revisor. 

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller andelshaverne. 

8. Eventuelt. 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 

mindst 20% af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af forslag, der ønskes 

behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde og med samme frist som 

fastsat for ordinær generalforsamling. Er den ekstraordinære generalforsamling ønsket af 

andelshaverne, skal denne afholdes inden 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og de 

fremsatte forslag skal fremgå af dagsordenen. 

Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af dirigenten.  

  

§11  Stemmeret og afstemninger  

Ingen andelshaver har mere end en stemme. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men 

ingen andelshaver kan repræsentere mere end i alt 3 stemmer. Enhver andelshaver kan kræve 



hemmelig skriftlig afstemning. Købere i henhold til §3 stk. 4, har ret til at overvære 

generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har dog ingen stemmeret. 

Såvel på ordinær som på ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser med simpel 

stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne 

stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af andelshaverne være repræsenterede på den pågældende 

generalforsamling. Såfremt den sidste af disse forudsætninger ikke er opfyldt, indvarsler 

bestyrelsen inden 1 måned til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslag om 

vedtægtsændring kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte 

andelshavere.  

  

§12  Bestyrelsen  

Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt andelshaverne for 3 år ad gangen, idet der hvert 

år på den ordinære generalforsamling afgår hhv.2, 1 og 2 medlemmer o.s.v. Genvalg kan finde 

sted, men en andelshaver er efter udløbet af en 3-årig periode i bestyrelsen berettiget til at nægte 

modtagelse af genvalg. 

Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal være fast bosiddende i forsyningsområdet. Hvert år på den 

ordinære generalforsamling vælges 1 suppleant til bestyrelsen for en 3-årig periode. 

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær. Den er beslutningsdygtig, når mindst 

halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af selskabet og forpligter dette i alle dets anliggender. 

Bestyrelsen er berettiget til at antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens 

eget skøn nødvendige udgifter til forsvarlig drift og forvaltning. Bestyrelsen har ansvaret for 

selskabets økonomi og opstiller årsregnskab og budget. 

Der påhviler bestyrelsen at forelægge vedtægter, regulativ og takstblad samt evt. nødvendige 

ændringsforslag hertil til godkendelse af kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol, der underskrives af de 

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

Ved dødsfald eller afgang fra bestyrelsen af anden årsag supplerer bestyrelsen sig selv. 

Suppleanten indtræder i det afgåede medlems resterende funktionstid.  

 

 §13  Tegningsret  

Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog 

hele bestyrelsens underskrift. 

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige 

drift.  

  

§14  Regnskabet  

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 

Det årlige overskud, som måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan 

ikke udbetales til andelshaverne. 



Selskabets regnskab revideres af statsautoriseret revisor, der vælges på den ordinære 

generalforsamling for 2 år af gangen. 

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.  

  

§15  Vedtægter og regulativ  

Bestyrelsen drager omsorg for, at hver andelshaver samt evt. købere får udleveret et eksemplar af 

gældende vedtægter, regulativ og takstblad.  

  

§16  Selskabets opløsning  

Så længe det offentlige har pålagt selskabet forsyningspligt, kan selskabet ikke opløses. Selskabet 

kan i øvrigt ikke opløses, så længe det har lån med kommunegaranti. 

Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning af vandforsyningsmulighederne, f.eks. ved 

fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsning dog besluttes efter 

de i §11 angivne bestemmelser vedr. vedtægtsændringer. 

Ved evt. fusion eller kommunal overtagelse har andelshaverne ikke krav på udbetaling af nogen 

del af selskabets formue, men det påhviler den aktuelle bestyrelse at forhandle sig frem til bedst 

mulige fremtidige vilkår for andelshaverne.  

  

§17   

Selskabets vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. august 1976 og 

træder i kraft fra samme dato og ændret på ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 15. 

juni og den 29. juni 1994.  

   

Bestyrelsen 


