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ANDELSSELSKABSKONTRAKT 

 

1. Navn og hjemsted. 
Andelsselskaberne 
Begtrup Vandværk I/S, 
Begtrup Vig Vandværk, 
Bogens Strand Vandværk, 
Dragsmur Vandværk, 
Fuglsø Strand Vandværk, 
Lamhøj Vandværk, 
Oversø Vandværk, 
Strands Vandværk og 
Vistoft Vandværk 
 
Alle beliggende i Syddjurs Kommune (efterfølgende kaldet forsyningsselskaberne) indgår herved 
efterfølgende andelsselskabskontrakt, om drift af de etablerede hovedanlæg (herefter kaldet 
andelsselskabet) 
 
Andelsselskabets navn er: 
           ”Fællespumpestationen Skellerup enge Amba” 
 
 

2. Definition af hovedanlæg. 
 
Som hovedanlæg defineres: 
Boringer og vandbehandlingsanlæg i Skellerup Enge (efterfølgende kaldet vandværket), 
Højdebeholder i Vistoft, 
Hovedledningsnet mellem vandværket og de enkelte forsyningsselskabers egne ledningsnet 
og/eller vandværk, Højdebeholdere (reservoire i de enkelte forsyningsselskabers områder) 
 
Som angivet på kortbilag nr. 1. 
 
Det fremtidige hovedanlæg vil være det eksisterende hovedanlæg, samt nødvendige udbygninger 
af dette, affødt af udvidelser i de forpligtelser de enkelte forsyningsselskaber vil få pålagt, i henhold 
til den til enhver tid gældende vandforsyningsplan, gældende vandforsyningslov og det gældende 
regulativ eller affødt af nødvendigheden af, at finde tilstrækkeligt godt vand, i tilstrækkelige mæng-
der til at klare forsyningen. 
 
Endvidere omfatter det fremtidige hovedanlæg, eventuelle senere etablerede indvindingsanlæg, 
placeret enten i forbindelse med det nuværende indvindingsområde, eller eventuelt et eller flere 
nye indvindingsområder alt efter, hvad behov og fremtid vil kræve. 
 



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 tid gældende vandforsyningslov, 
gældende vandforsyningsplan samt det gældende vandforsyningsregulativ, at forsyne forbrugerne 
og de respektive forsyningsselskaber med godt og tilstrækkeligt vand, til lavest 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 interesse i alle vandforsynings- og deraf  
  afledte spørgsmål. 
 
De tilsluttede forsyningsselskaber fortsætter som forsyningsselskaber og varetager distributionen 
af vand inden for eget forsyningsområde. 
 
 

4. Medlemmer. 
 
Medlemmer af ”Fællespumpestationen Skellerup Enge Amba” er de i §1 anførte 
forsyningsselskaber. 
Almene vandforsyningsanlæg inden for Syddjurs Kommune, der ikke er tilsluttet Andelsselskabet, 
men som senere ønsker tilslutning, kan efter forhandling og mod betaling i henhold til bestemmel-
serne i regulativ og takstblad, blive optaget som fuldgyldigt medlem i andelsselskabet. 
 
Ønsker et eller flere af de nuværende og fremtidige forsyningsselskaber under ”Fællespumpesta-
tionen Skellerup Enge Amba”, at Fællespumpestationen overtager administrationen af det/de på-
gældende forsyningsselskab(er) kan dette lade sig gøre ved at disse forsyningsselskabers andels-
havere bliver andelshavere direkte under ”Pumpestationen Skellerup Enge Amba”. 
 
Overtagelsen sker ved en forhandling under hensyntagen til det/de enkelte forsyningsselskab(er)s 
økonomi og ledningsnettets tilstand ved en uvildig vurdering og efter en forhandling. 
 
Der udarbejdes særskilt takstblad for andelshavere, der administreres af ”Pumpestationen Skelle-
rup Enge Amba”. 
 

5. Medlemmernes forpligtelser. 

For lån, som andelsselskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag, 
samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter forsyningsselskaberne solidarisk. 

 



Sekundært hæfter forsyningsselskaberne i forhold til andelsantal. 

Ethvert forsyningsselskab skal, ved sin indtræden i selskabet, underskrive en erklæring om, at det 
indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af det gældende regulativ samt af 
nærværende bestemmelser. 

Det enkelte forsyningsselskab er, overfor andelsselskabet ansvarlig for sine egne forbrugere. 

De enkelte forsyningsselskaber skal tilstræbe, at der vedtages ensartede vedtægter for de enkelte 
forsyningsselskaber, der herunder blandt andet sikrer, at generalforsamlingerne afvikles inden 
udgangen af juni måned. 

6. Udtræden af selskabet. 
Udtræden af selskabet på anden måde end 
  Ved eksklusion af selskabet på grund af restance, der ikke er indbetalt, 
Kan kun ske efter godkendelse fra Syddjurs Kommune. 
 
Ved eksklusion afbrydes vandforsyningen, indtil skyldigt beløb er indbetalt, med tillæg af de 
dermed forbundne omkostninger jvf. takstbladet. 
Ved udtræden af selskabet skal forinden indbetales eventuel anpart af selskabets gæld. 
 
Ved udtræden, kan der ikke udbetales eller udloddes andel i andelsselskabets formue, ligesom 
eventuelle omkostninger ved udtrædelsen afholdes af medlemmet. 
 

7. 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 eller direkte fra andelsselskabet. 
 
Forsyningsselskabet skal indestå for sine eventuelle købere. 
 

8. Ledninger over privat grund. 
Andelsselskabet er berettiget til at føre ledninger over forsyningsselskabernes/medlemmernes 
ejendomme, dog så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige 
reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. 
 
Såfremt der ved arbejder af denne art, forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyr-
elsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindelig gældende regler for beregning 
af denne erstatning. Grudejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. 
 
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst 
deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter. 
 
 
 
 



9. Indskrænkning i vandleverancen. 
Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning der under hensyn til de samlede leverancer, skal ske ind-
skrænkning i vandforbruget og kan pålægge de fornødne restriktioner samt i tilfælde af overtræd-
else pålægge overstræderen en særafgift jf. takstbladet. 
 
Pålæg herom kan meddeles af tilsynsmyndighederne, jvf. Vandforsyningsloven. 
 

10. Repræsentantskabet. 
Til varetagelse af driften af andelsselskabets funktioner udpeger hvert af de tilsluttede forsynings-
selskaber af sin siddende bestyrelse 2 repræsentanter, hvoraf denne ene skal være formanden, til 
repræsentantskabet samt suppleanter. Andelshavere under ”Pumpestationen Skellerup Enge 
Amba” vælger også 2 repræsentanter til repræsentantskabet. Dette valg sker på foranledning af 
den siddende bestyrelse i pumpestationen. 
Af det samlede repræsentantskab vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, der varetager den daglige 
drift. Minimum 4 forsyningsselskaber skal være repræsenteret i bestyrelsen. 
Formand og næstformand må ikke være fra samme forsyningsselskab. 
 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, hvorefter der afgår 2 henholdsvis 3 medlemmer. Første gang 
afgår 2 medlemmer bestemt ved lodtrækning. 
 
Genvalg kan finde sted. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand, næstformand, 
kasserer og sekretær. 
 
Bestyrelsen indkalder hvert år, med minimum 30 dages varsel, skriftligt til hvert forsyningsselskab, 
til repræsentantskabsmøde, der skal afholdes inden udgangen af april måned. På mødet skal der 
minimum foregå følgende: 
 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om det forløbne år. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 
5. Bestyrelsen fremlægger taksterne for det kommende år på grundlag af 

godkendt budget til orientering. 
6. Behandling af indkomne forslag. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
8. Valg af revisorer og 1 suppleant. 
9. Eventuelt. 

 
Forslag der ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afstemning, hvorfor eventuelle 
forslag skal være formanden i hænde, senest 20 dage forud for repræsentantskabsmødet. 



 
Den endelige dagsorden, påført de punkter der skal til afstemning, udsendes sammen med 
regnskab og budget senest 14 dage førend repræsentantskabsmødet afholdes. 
 
Repræsentantskabet vælger 2 revisorer, for 2 år af gangen, hvoraf 1 dog den første gang afgår efter 
1 år, valgt ved lodtrækning. Herudover revideres regnskabet af en statsautoriseret/registreret 
revisor, valgt af bestyrelsen. 
 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes, hvis bestyrelsen finder det påkrævet, eller 
hvis mindst 25% af repræsentantskabets medlemmer, fremsender skriftligt begrundet forlangende 
herom. I sidstnævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet afholdes inden 2 måneder efter mod-
tagelse af begæringen, og indkaldelsen med dagsorden udsendes som for ordinært møde. 
 
Repræsentantskabet kan fastsætte honorarer for et eller flere bestyrelsesmedlemmer. 
 
Over det på repræsentantskabsmødet passerede, indføres et resumé, i en dertil af bestyrelsen 
autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. 
 
Over det på repræsentantskabsmødet passerede, indføres et resumé, i en dertil af bestyrelsen 
autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. 
 

11. Stemmeret og afstemninger. 
Hvert forsyningsselskab/andelshavere under ”Pumpestationen Skellerup Enge Amba” har 1 stem-
me for hvert påbegyndt 100 andelshavere. 
 
Der kan ikke stemmes ved skriftlig fuldmagt. 
 
Købere kan deltage i debatten, men har ikke stemmeret. 
Såvel ved ordinære, som ekstraordinære repræsentantskabsmøder, træffes afgørelser ved simpelt 
stemmeflerhed. Dog kræves til beslutning om ændringer af nærværende andelsselskabskontrakt 
mindst 2/3 af de afgivne stemmer og desuden skal mindst 2/3 af samtlige repræsentanter være 
repræsenteret på mødet. Såfremt kun den første, men ikke den anden, af disse to forudsætninger 
er opfyldt, indkalder bestyrelsen til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen 
træffes ved simpelt stemmeflerhed. 
 
Bestemmelsen i denne andelsselskabskontrakt vedrørende den solidariske hæftelse, kan ikke 
ændres på noget repræsentantskabsmøde, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringen er 
godkendt af långiver. 
 
 

12. Bestyrelsen. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen 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 kontrakt, 
gældende love og regulativ samt den godkendte vandforsyningsplan. 
 
Bestyrelsen kan for selskabets regning, antage personale i fornødent omfang, samt afholde de, 
efter dens eget skøn, nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse. 
 
Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab, budget og takster. 
 
Bestyrelsen skal føre forhandlingsprotokol/beslutningsreferat, der underskrives af de tilstedevær-
ende bestyrelsesmedlemmer. Beslutningsreferat tilsendes alle repræsentantskabets medlemmer. 
 
Ved afgang fra bestyrelsen, indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i 
det afgåede medlems resterende valgperiode. 
 
Et bestyrelsesmedlem i ”Pumpestationen Skellerup Enge Amba”, som ikke længere er bestyrelses-
medlem i et af forsyningsselskaberne, forbliver i bestyrelsen indtil næste repræsentantskabsmøde. 
 

13. Tegningsret. 
Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. 
 
Ved køb, slag 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 med den daglige 
drift. 
 

14. Regnskabet. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
 
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan 
ikke udbetales til medlemmerne. 
 
Revision af regnskabet foretages af de valgte revisorer samt den af bestyrelsen udpegede revisor. 
 
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 
 

15. Opløsning. 
Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. 
 
Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af det samlede repræsentantskab stemmer herfor. 
 



Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion 
med andet vandværk eller kommunal overtagelse, kan opløsningen besluttes efter de almindelige 
bestemmelser for vedtægtsændringer. 
 

16. Tvister. 
I tilfælde af uenighed om forståelse af nærværende kontrakt eller uenighed om, hvorvidt der 
foreligger misligholdelse fra nogen parts side, skal dette afgøres efter fældende lov om voldgift. 
 
Voldgiften afgør, med bindende virkning for parterne, enhver tvist, dog ikke uoverensstemmelser, 
som kan afgøres af kommunalbestyrelsen eller amtsrådet efter gældende vandforsyningslov. 
 

17. Ikrafttræden. 
Nærværende andelsselskabskontrakt er vedtaget på det repræsentantskabsmøde d. 27. april 2013. 
 
De træder i kraft d. 27. april 2013.  
   
 
Begtrup Vandværk I/S 
 
Begtrup Vig Vandværk 
 
Bogens Strand Vandværk 
 
Dragsmur Vandværk 
 
Fuglsø Strand Vandværk 
 
Lamhøj Vandværk 
 
Oversø Vandværk 
 
Strands Vandværk  
 
Vistoft Vandværk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nedenstående vandværker har tiltrådt 

ANDELSSELSKABSKONTRAKT - FÆLLESPUMPESTATIONEN SKELLERUP ENGE Amba af 27. april 2013 
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Fuglsø Strand Vandværk: 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
Lamhøj Vandværk: 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
Oversø Vandværk: 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
Strands Vandværk: 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
Vistoft Vandværk: 

 
 
 

  
 
 

 
 


