GENERALFORSAMLING
2022
DEN 7. AUGUST KL. 10

INDKALDELSE

ORIENTERING TIL ALLE FORBRUGERE
Orientering om betaling for vandforbrug m.v.:
Vandforbrug opkræves to gange årligt:
Årsopgørelsen for perioden 01.10.21 til 30.09.22, samt aconto for perioden 01.10.22 til
31.03.23 udsendes i oktober måned med sidste rettidige betaling den 1. november 2022.
Aconto for perioden 01.04.23 til 30.09.23 udsendes i april måned, med sidste rettidige
betaling den 1. maj 2023.
Betales vandforbrug m.v. ikke rettidigt, påløber der gebyr, og såfremt der slet ikke betales,
afbrydes vandforsyningen.
Det er stadig meget vigtigt, at man sørger for at lukke for vandet ved hovedstophane og
kuglehanen efter måleren, hver gang man forlader huset, samt at dækslet er lagt rigtigt
på. Især når frost kan ventes så måleren ikke frostsprænges.
Aflæsning af elektroniske vandmålere vil blive foretaget den 3. og 4. oktober 2022.
Ved udsendelse af indkaldelse vedrørende generalforsamling og udsendelse af
vandopkrævninger, har postvæsenet ikke kunnet aflevere nogle af disse, idet adressen ikke er
rigtig.
Du anmodes derfor venligst, at meddele vandværket når der sker adresseændring.
Det kan ske ved brev, via mail til forretning@hsvand.dk eller på telefon 71 969 989.
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Asnæs, den 4. juli 2022

Asnæs, den 4. juli 2022

Til Andelshaverne!
Det meddeles herved, at Høve Strands Vandværks ordinære generalforsamling afholdes
søndag den 7. august 2022 kl. 10:00 på Lyngens Cafe og Minigolf, Ericavej 1, 4560 Vig.
Denne indkaldelse er gyldigt adgangstegn til generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for kommende år
5. Behandling af indkomne forslag:
a. Forslag til behandling fra Frank Laursen, Rensdyrvej 4, Høve Strand, 4550
Asnæs.
“Jeg mener at vi som forening bør investerer i vores medlemmers sikkerhed. De
nærmeste hjertestartere er placeret hhv. ved Høve Klitbo og ved Dagli'Brugsen
på Lyngen. En placering på / ved vandværket udfylder det tomrum, der mellem
disse 2 placeringer.”
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
På valg er:

Stig Bykilde
Henrik Madsen
Henrik Lau Nielsen

Suppleant:

Rasmus Nørgaard Abel
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7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter:
På valg er:

Hans Glendrup

Suppleant:

Frank Laursen

8. Eventuelt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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VEDTÆGTER FOR HØVE STRANDS VANDVÆRK
§1
Selskabet, der er stiftet den 12. august 1951, er et andelsselskab, hvis navn er Høve Strands
Vandværk.
Selskabet har hjemsted i Odsherred Kommune.
§ 2 Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov
og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets
forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles
interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
§ 3 Medlemmer
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af
selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der
er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.
§ 4 Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af
kommunen godkendte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og
solidarisk.
Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets
hovedanlægsbidrag.
Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt,
et krav gøres gældende ved domstolene.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af
vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende
vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over
for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets
rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
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� � �������� �� ���������
�dtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller
hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra
forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom
eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.
� � �������� ��� �������������� ��������
�nstitutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige
omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne
få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og
regulativ.
�et samme gælder distributionsforeninger�selskaber, der helt eller delvist dækker deres
leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleveran�er.
� � �����������������
�eneralforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for tidsrummet 15. juni til 15. august i
hjemstedskommunen.
�ndkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 1�
dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annon�ering i lokal avis
med angivelse af dagsorden eller på vandværkets hjemmeside.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen
senest den 1. maj
�agsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter�
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
�. �et reviderede regnskab forelægges til godkendelse
�. Budget for det�de kommende år forelægges
5. Behandling af indkomne forslag
�. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
�. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
�. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1�� af medlemmerne fremsætter
skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
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� sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen
af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
�e på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af
dirigenten.
§ � �te��eret �g ��ste�ninger
Hvert medlem har �n stemme pr. e�endom, vedkommende e�er.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme
kun afgive yderligere �n stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. �øbere i henhold til � � har ret til at
overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. �fgørelser træffes ved
simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2�� af de stemmeberettigede er
til stede, og når mindst 2�� af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende
ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2�� af de afgivne stemmer,
uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
§ 1� �est�re�sen
Selskabets bestyrelse består af � medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen,
idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis � og � medlemmer.
Herudover er hvert år valgt op til 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter
opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems
resterende valgperiode.
�envalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. �en er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
medlemmerne er til stede. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær
næstformandens stemme udslaget. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift
ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige
udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en
særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
§ 11 Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med �t bestyrelsesmedlem.
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Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog
hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 12 Regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
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.
§ 13 Opløsning
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved
fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog
besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En
eventuelt overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet
selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.
§ 14 Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 5. august 1984. Og trådte i
kraft den 1. august 1984. Nærværende vedtægter godkendt den 05.08.2018. afløser disse
De træder i kraft den 6. august 2018.

___________________________
Formand

___________________________
Dirigent
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Andelsselskabet
HØVE STRANDS VANDVÆRK
Årsregnskabet for 2021 er godkendt.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
regnskabsklasse A, samt vandværkets vedtægter, herunder anlægsaktiver og afskrivninger.
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eller helårshus, vil det være en god ide, at sørge for beskæring og
renholdelse af målerbrønden.

MÅLERBRØNDE

Selvom vandmålerne bliver aflæst elektronisk skal målerbrønden
stadig være tilgængelig for vandværket.

Nu hvor
mange afnogle
andelshaverne
opholder
i sommerhus/og
Der
er desværre
få andelshavere,
dersig
ikke
har gjort deres
eller
helårshus,
vil
det
være
en
god
ide,
at
sørge
for om
beskæring
og
målerbrønd tilgængelig, hvilket de herved anmodes
at få
renholdelse af målerbrønden.
klaret.
Selvom vandmålerne bliver
skal målerbrønden
hilsen
Medaflæst
venligelektronisk
stadig være tilgængelig for vandværket.
Vandværket
Der er desværre nogle få andelshavere, der ikke har gjort deres
målerbrønd tilgængelig, hvilket de herved anmodes om at få
klaret.
Med venlig hilsen
Vandværket

HAVEVANDING
Vanding af haven er tilladt. Vandværket henstiller til at man vander
sine planter om morgenen før kl. 9 og om aftenen i tidsrummet
19-21. Det sikrer at vandet trænger ned i jorden i stedet for at
fordampe.

HAVEVANDING

Vand er en vigtig ressource, så udvis mådehold i den måde du
vander på.
Vanding af haven er tilladt. Vandværket henstiller til at man vander
sine planter om morgenen
førvenlig
kl. 9 og
om aftenen i tidsrummet
Med
hilsen
19-21. Det sikrer at vandet trænger ned i jorden i stedet for at
Vandværket
fordampe.

Vand er en vigtig ressource, så udvis mådehold i den måde du
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Afs. Høve Strands Vandværk, Søndre Skovvej 2, 4550 Asnæs

Vandværkets adresser:

Vandværkets adresser:
Opsyn og drift: Driftsleder

Opsyn og drift: Driftsleder
Frank Reher
Frank Reher
210072& 50
00 00
& 40
Tlf.: 21Tlf.:
72 50
40 27
55 27 00 55

Formand:

Stig Bykilde
Stig Bykilde
Padborgvej 11
Padborgvej 11
2610 Rødovre

Formand:

2610 Rødovre

Hjemmeside: www.hsvand.dk

Hjemmeside: www.hsvand.dk

Trundholm Tryk 3 5931 5003

Kontor: Forretningsfører
Forretningsfører
Kontor:
SeanSealey
Møller Sealey
Sean Møller
Strandlystvej
6, 4560 Vig
Strandlystvej
6, 4560 Vig
Tlf.: 71Tlf.:
969 71
989969 989
Email: Email:
forretning@hsvand.dk
forretning@hsvand.dk

