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1. NAVNE OG HJEMSTED
Tilsluttede vandforsyninger/medlemmer.
1. Dokkedal By Vandforsyning a.m.b.a.
2. Dokkedal Nord Vandforsyning a.m.b.a.
3. Egense Nord Vandforsyning a.m.b.a.
4. Egense By Vandforsyning a.m.b.a.
5. Engholm Vandforsyning a.m.b.a.
6. Gudum Vandværk I/S
7. Gudumholm Vandværk a.m.b.a.
8. Gudumlund Vandforsyning a.m.b.a.
9. Høstemark Vandforsyning a.m.b.a.
10. Komdrup Vandforsyning a.m.b.a.
11. Kærsholm Vandværk
12. Lillevorde Vandværk I/S
13. Mou Vandforsyning a.m.b.a.
14. Mou Kær Vandværk I/S
15. Nr. Kongerslev Vandforsyning a.m.b.a.
16. Nr. Kongerslev Kær Vandforsyning a.m.b.a.
17. Refnæs Vandværk I/S
18. Sejlflod Enges Vandværk I/S
19. Sisgård Mark Vandforsyning a.m.b.a.
20. Storvorde Vandværk I/S
21. Tiendemarkens Vandværk I/S
22. Tinghøj Vandværk I/S
23. Østerkæret Vandværk I/S
beliggende i den tidligere Sejlflod Kommune (efterfølgende kaldet forsyningsselskaberne)
samt ejendomme med egen vandforsyning jfr. pkt. 5.
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er VSK a.m.b.a.
Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune.
2. VSK DRIVER VANDFORSYNINGSHOVEDANLÆG
Det eksisterende hovedanlæg defineres som de eksisterende indvindingsanlæg som
hedder Kællingbjerg samt VSK Gudumholm (begge tidligere drevet af Sejlflod Kommune),
samt det eksisterende hovedledningsnet, der forbinder de to indvindingsområder, jfr.
kortbilag nr. 1.
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Det fremtidige hovedanlæg vil fremkomme dels ved udbygning af det eksisterende
hovedledningsnet med ledningsforgreninger ført frem til forsyningsselskaberne og
etablering af hovedledningsanlæg mellem de enkelte forsyningsselskaber og omfatter
ledninger fremført til de eksisterende vandværksbygninger (indføring og nødvendig
automatik inklusive).
Endvidere omfatter det fremtidige hovedanlæg eventuelle senere etablerede
indvindingsanlæg placeret enten i forbindelse med de to nuværende indvindingsanlæg
eller eventuelt et eller flere nye indvindingsanlæg alt efter behov.
Etableres der senere rentvandsbeholdere og/eller trykforøgeranlæg vil dette ligeledes blive
henført til hovedanlægget, såfremt dette naturligt indgår i udbygningen af hovedanlægget.

3. FORMÅL
Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver til gældende
vandforsyningslov, gældende vandforsyningsplan samt der gældende
vandforsyningsregulativ, at forsyne medlemmerne med godt og tilstrækkeligt vand til
lavest muligt driftsbidrag, som dog, foruden driftsomkostningerne, skal dække forsvarlige
afskrivninger af anlæg og rimlige henlæggelser til fornyelser og nødvendig udvidelser samt:
at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte
spørgsmål.

4. RETTIGHEDER OG PLIGTER FOR DE ENKELTE FORSYNINGSSELSKABER
De tilsluttede forsyningsselskaber fortsætter som forsyningsselskaber og varetager
distribution af vand i eget forsyningsområde i.h.t. vandforsyningsplanen.
De tilsluttede forsyningsselskaber kan vælge at fortsætte med indvinding i deres egne
anlæg, så længe vandkvaliteten og de tekniske anlæg overholder de til enhver tid
gældende kvalitetskrav og normer. Udvidelse af forsyningsselskabernes indvindingsanlæg
kan kun ske med VSK’s bestyrelses godkendelse. Ringledningen udbygges efter behov. De
hovedledninger, der etableres som ringledninger til forstærkelse af forsyningssikkerheden,
skal med passende mellemrum gennemskylles for at holde en acceptabel vandkvalitet.
Det vil således blive pålagt de enkelte forsyningsselskaber, efter nærmere beslutning i
bestyrelsen, at foretage denne gennemskylning ved aftapning af vand til eget anlæg i en
frekvens og mængde, der fastsættes individuelt for det enkelte forsyningsselskab, under
hensyntagen til ledningens udstrækning, dimension og antal forbrugere, der er koblet på
ledningen direkte.
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5. MEDLEMMER
Selskabets medlemmer er forsyningsselskaberne som anført i pkt. 1.
Endvidere private enkeltindvindere jfr. Vandforsyningsloven § 19, inden for selskabets
enkelte forsyningsområder (i.h.t. vandforsyningsplanen), og som med bindende virkning
underskriver optagelseserklæring, samt betaler de i det udarbejdede takstblad fastsatte
bidrag, eller enkeltindvindere, der har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved
overtagelse var medlem af selskabet.
Almene vandforsyningsanlæg samt ejendomme med egen vandforsyning inden for det
tidligere Sejlflod Kommune, der ikke har tilsluttet sig selskabet, kan mod betaling af det til
enhver tid gældende bidrag jfr. takstbladet, blive optaget som fuldgyldigt medlem i
selskabet.
6. MEDLEMMERS FORPLIGTIGELSE
For enhver af selskabets forpligtigelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet
indskudte kapital.
Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om, at han
indtræder med alle rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af det gældende regulativ
samt af nærværende bestemmelser.
Det enkelte forsyningsselskab er overfor selskabet ansvarlig for sine egne forbrugere.

7. UDTRÆDEN AF SELSKABET
Udtræden af selskabet kan kun ske efter godkendelse af Aalborg kommune.
Forinden et medlem udtræder af selskabet, skal medlemmet indbetale sin anpart af
selskabets gæld jf. stk. 6.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom
eventuelle omkostninger ved udtrædelsen afholdes af medlemmet.

8. LEVERING TIL IKKE MEDLEMMER (KØBERE)
Levering til købere vil kunne ske i den udstrækning, der er hjemmel hertil i det
forsyningsselskabs vedtægter, inden for hvis forsyningsområde køberen er placeret.
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Forsyningsselskabet skal indestå for sin eventuelle købere

9. REPRÆSENTANTSKABET
Til varetagelse af driften af selskabets funktioner, udpeger hvert af de tilsluttede
forsyningsselskaber, af sin siddende bestyrelse, 2 repræsentanter til repræsentantskabet.
Enkeltindvindere, jfr. vandforsyningslovens § 19, uden tilknytning til et forsyningsselskab
kan af sin midte udpege 2 repræsentanter til repræsentantskabet.
Det samlede repræsentantskab vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, der varetager den
daglige drift.
Bestyrelsesmedlemmer skal i hele valgperioden repræsentere et forsyningsselskab eller
enkeltindvindere.
Bestyrelsesmedlemmer skal være brugere hos et forsyningsselskab eller være
enkeltindvindere.
Bestyrelsen vælges for 3 år af gangen, hvorefter der hvert år afgår henholdsvis 2, 2, og 3
medlemmer.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituere sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær.
Ved stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen skal hvert år i april måned med min. 30 dages varsel, skriftligt til hvert enkelt
forsyningsselskab indkalde til repræsentantskabsmøde, hvor der minimum skal foregå
følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fastlægges
5. Bestyrelsen fremlægger taksterne for det kommende år til orientering
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorer samt 1 suppleant
10. Evt.
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Forslag, der ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne behandles.
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 21 dage forude for
repræsentantskabsmødet.
Den endelige dagsorden, påført de punkter, der skal behandles, udsendes sammen med
regnskab og budget senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødets afholdelse.
Repræsentantskabet vælger en statsautoriseret/registeret revisor. Herudover vælges 2
kritiske revisorer samt 1 suppleant.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det
påkrævet, eller hvis mindst 25 % af repræsentantskabets medlemmer fremsender skriftlig
begrundet forlangende herom. I sidstnævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet
afholdes inden 2 måneder efter modtagelse af begæringen, og indkaldelsen med
dagsorden udsendes som for ordinært møde.
Repræsentantskabet kan fastsætte honorar for et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Over det på repræsentantskabsmødet passerede skrives referat, der underskrives af
dirigenten. Referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse.
10. STEMMERET OG AFSTEMNINGER
Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme for hvert påbegyndt 100 forbrugere
tilsluttet forsyningsselskabet.
Hvert medlem af repræsentantskabet har mindst 1 stemme.
Der kan ikke stemmes ved skriftlig fuldmagt
Den eller de personer et medlem ønsker opstillet til valg, har adgang til
repræsentantskabsmødet.
Købere kan i specielle tilfælde, efter skriftlig anmodning af bestyrelsen, få lov til at
overvære repræsentantskabsmødet, der så gøres ”åbent” omkring det aktuelle punkt.
Køberne kan deltage i debatten, men har ikke stemmeret.
Såvel ved ordinære som ekstraordinære repræsentantskabsmøder træffes afgørelser ved
simpel stemmeflerhed. Dog kræves til beslutning om ændringer af nærværende vedtægt
mindst 2/3 ad de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af samtlige repræsentanter
være præsenteret på mødet. Såfremt den første, men ikke den anden af disse
forudsætninger er opfyldt, indkalder bestyrelsen til et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen træffes med 2/3 af de afgivne stemmer.
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Så længe Aalborg Kommune har stillet garanti for VSKs gæld, skal vedtægtsændringer
godkendes af Aalborg Kommune.

11. BESTYRELSEN
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende
selskabet.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med nærværende
vedtægt, gældende love og regulativ samt den godkendte vandforsyningsplan.
Bestyrelsen kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang, samt afholde
de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab, budget og takster.
Anlægsvirksomhed, som overstiger det vedtagne budget, skal forelægges
repræsentantskabet.
Bestyrelsen skal føre forhandlings/beslutningsreferat.
Beslutningsreferat udsendes senest 14 dage efter afholdt bestyrelsesmøde.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant i det afgående medlems resterende
valgperiode

12. 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 anvisninger af udgifter i forbindelse af den
daglige drift.
Alle regninger skal forinden udbetaling være attesteret af et medlem af bestyrelsen jfr.
dennes forretningsorden.
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Så længe Aalborg Kommune har stillet garanti for VSKs gæld, skal lånoptagning, køb, salg
og pantsætning godkendes af Aalborg Kommune.

13. REGNSKABET
Selskabets regnskabsår løber fra d. 1. januar til d. 31. december
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser,
kan ikke udbetales til medlemmer.
Revision af regnskab foretages af de valgte revisorer.
Årsregnskab underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
Så længe Aalborg Kommune har stillet garanti for VSKs gæld, skal takster, budgetter og
regnskaber godkendes af Aalborg Kommune.

14. OPLØSNING
Selskabet kan ikke opløses før alt gæld er afviklet.
Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af det samlede repræsentantskab stemmer herfor,
og opløsningen godkendes af Aalborg Kommune.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne f.eks.
ved fusion med andet vandværk eller kommunal overtagelse, kan opløsningen besluttes
efter de almindlige bestemmelser for vedtægtsændringer.

15. ALMINDELIGE BESTEMMELSER
De tilsluttede forsyningsselskaber er enige om, at henvendelser til myndighederne skal ske
gennem bestyrelsen jfr. pkt. 3, sidste afsnit.
16. IKRAFTRÆDEN
Vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 23.05.17, samt ekstra
ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 23.05.17 og træder i kraft denne dato.

