
Vedtægter 
for 

I/S Hesselhus Vandværk 
 
 
 
 

§ 1. 
 

Selskabet er et interessentskab, og dets navn er I/S Hesselhus Vandværk med 
hjemsted: Hesselhus, Moselundvej 25, 8600 Silkeborg i Silkeborg Kommune. 
 
 

§ 2. 
 

Interessentskabets formål er at levere vand til interessenterne under vandværkets 
forsyningsområde. 
Vandforsyningen sker i henhold til den vandværket meddelte vand indvindingsret, 
på nærværende vedtægters betingelser og i henhold til regulativ for vandværket 
således, som dette er godkendt af Silkeborg Kommune. 
 
 

§ 3. 
 

Enhver grundejer indenfor vandværkets forsyningsområde har ret til at blive optaget 
som medlem af vandværket og ret til at få indlagt vand på vilkår fastsat af 
generalforsamlingen om tilslutnings afgift, som det fremgår af takstbladet, og i 
øvrigt på de vilkår, der er foreskrevet i værkets regulativ. 
Grundejere, hvis ejendom er tilsluttet vandværkets ledningsnet, har pligt til at være 
medlem af interessentskabet. 
Rettigheder og forpligtelser over for vandværket følger – uanset ejerskifte – 
vedvarende de ejendomme, hvor vand er indlagt fra værket, og ejendommens ejer er 
således underkastet nærværende vedtægters bestemmelser, bl.a. med den følge, at 
han også ved udlejning af ejendommen hæfter for vandafgiftens rettidige betaling. 
 
 

§ 4. 
 

Boringer, behandlingsanlæg m.v. samt hovedledninger incl. afsnitsventiler tilhører 
vandværket og etableres, drives og vedligeholdes af bestyrelsen under ansvar over 
for generalforsamlingen alt i overensstemmelse med værkets regulativ. 
Ingen grundejer må foretage ændringer, tilslutninger eller rettelser ved anlægget, 
men skal herom henvende sig til bestyrelsen, der foretager det videre fornødne. 
 



§ 5. 
 

Den til anlægsformål nødvendige kapital kan om nødvendigt tilvejebringes ved 
optagelse af lån i et pengeinstitut efter bestyrelsens valg. 
Samtlige interessenter hæfter solidarisk for eventuelle lån. 
Såfremt forholdene gør det påkrævet, bemyndiges bestyrelsen til efter en 
generalforsamlingsbeslutning herom, vedtaget med ¾ majoritet af de fremmødte, at 
optage yderligere lån, for hvilke samtlige interessenter ligeledes hæfter solidarisk. 
Denne § kan ikke ændres ved nogen generalforsamlingsbeslutning, medmindre de 
forpligtelser, som vandværket i henhold til foranstående bestemmelser har påtaget 
sig, er fyldestgjort. 
 
 

§ 6. 
 

De til forrentning af lån og vandværkets drift nødvendige omkostninger bæres af 
forbrugerne ved betaling af de i henhold til takstbladet fastsatte vandafgifter, idet 
dog 10% af afgifterne hensættes på særlig forrentet konto i værkets pengeinstitut. 
Det således hensatte udgør værkets reservefond og anvende til anlægsformål. 
Bestyrelsen udarbejder ved hvert regnskabsårs begyndelse et takstblad, som angiver 
værkets vandafgift, betalingsterminer, tilslutningsafgifter, genåbningsgebyr m.v. 
 
 

§ 7. 
 
Vandafgiften opkræves een gang årligt. Opkrævning sker pr. giro. 
Er afgiften ikke indgået til kassereren senest 14 dage efter sidste rettidige 
betalingsdag, kan bestyrelsen lukke for vandet og gøre værkets krav gældende ad 
retslig vej. For genåbning betales et gebyr, hvis størrelse fremgår af takstbladet. 
 
 

§ 8. 
 
For senere tilkommende interessenter, der ligger udenfor det normale ledningsnet, 
kan tilslutningsafgiften, jfr. §3, forhøjes svarende til de med udbygningen forbundne 
omkostninger og således, at anlæggets rentabilitet ikke forringes ved den forøgede 
tilgang. 
 
 

§ 9. 
 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges blandt interessenterne for 2 år ad 
gangen. Valg finder sted hvert år, idet 2 eller 3 medlemmer afgår efter tur. Genvalg 
er tilladt. Der vælges ligeledes hvert år 2 suppleanter. 



Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Den varetager i alle forhold interessentskabets anliggender under ansvar over for 
generalforsamlingen. 
 
 

§ 10. 
 
Formanden repræsenterer interessentskabet, og eventuelle søgsmål mod 
interessentskabet rettes mod formanden. 
Interessentskabet forpligtes ved underskrift af formanden – dog i anliggender af 
større betydning for værkets økonomi af den samlede bestyrelse. Kassereren har 
fuldmagt til at opkræve vandafgifter m.v. og med egen underskrift foretage værkets 
løbende forretninger over pengeinstitut og giro. Han er pligtig til at holde værkets 
midler adskilte fra andre midler og drager omsorg for behørig dokumentation for 
alle ind- og udbetalinger. Han fører daglig kassebog, som tidlige skal registrere 
bevægelser på værkets konti i pengeinstitut og på giro. 
Næstformanden overtager formandens funktion under dennes fravær. Sekretæren 
fører forhandlingsprotokollen og er tillige ansvarlig for værkets papirer og arkiv. 
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 
 
 

§ 11. 
 
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på 
den ordinære generalforsamling således, at der hvert år vælges 1 revisor samt 1 
revisorsuppleant - begge for en 2 års periode. 
 
 

§ 12. 
 
Bestyrelse og revisorer kan modtage en godtgørelse, som fastsættes af bestyrelsen 
og godkendes af generalforsamlingen. 
 
 

§ 13. 
 
Generalforsamlingen er interessentskabets højeste myndighed. Den ordinære 
generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indvarsling med 
angivelse af dagsorden og bilagt det reviderede regnskab sker med 14 dages varsel – 
skriftligt til samtlige interessenter. 
Generalforsamlingens beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, dog kræves til 
ændring af vedtægterne, at ¾ af de fremmødte stemmer herfor. For ophævelse af 
interessentskabet gælder reglerne i § 15, jfr. dog § 5. 



Hver betalingspart giver ret til een stemme. Afstemning foregår skriftligt, såfremt 
det ønskes af nogen stemmeberettiget. Enhver interessent har ret til at stille forslag 
til behandling. Sådanne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
Ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset 
antal fremmødte interessenter. Vedtægtsændringer kan kun foretages på ordinære 
generalforsamlinger. 
Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Valg 
6. Fremtidig virksomhed 
7. Eventuelt 

 
 

§ 14. 
 
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 af 
interessenterne ønsker det. Indkaldelse sker med samme varsel, som ved ordinære 
generalforsamlinger. Dagsorden skal kortfattet angives. En ekstraordinær 
generalforsamling kan kun behandle de emner, der har givet anledning til dens 
indkaldelse. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes samme 
dag. 
 
 

§ 15. 
 
Beslutning om interessentskabets ophævelse er kun gyldig, når et stemmeflertal på 
¾ af de fremmødte på 2 på hinanden følgende og lovligt indvarslede 
generalforsamlinger stemmer herfor, og når forslag om ophævelse udtrykkeligt 
fremgår af udsendt dagsorden. Ved interessentskabets eventuelle ophævelse deltager 
enhver interessent i formue og gæld i forhold til de sidste 3 års opkrævede 
vandafgifter. 
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Vedtægter og regulativ er godkendt og vedtaget på generalforsamling den 8/4 2000 
og træder i kraft straks. 
I bestyrelsen: V. Christensen, F. Broch, I. Nielsen, H. Asbjørn, P. Krause-Kjær. 


