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Grønbjerg Vandværk blev stiftet den 25. August 1908 som et inte-
ressentskab, der den 2. januar 1939 blev omdannet til et andelssel-
skab. På den ekstraordinære generalforsamling den 19. april 1977 
blev lovene ændret. Dette skete igen på den ordinære generalfor-
samling den 27. november 1996 for at bringe lovene i overens-
stemmelse med de nuværende forhold, her under forholdet til Re-
gulativet for de private vandværker i Videbæk Kommune. Lovene 
blev ændret igen på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i 
2005 på den ordinære generalforsamling og i 2006 på en ekstraor-
dinær generalforsamling. Denne gang med henblik på at ændre 
tidspunktet for vandværkets generalforsamling. Dette grundet flyt-
ning af regnskabs året, så det følger kalenderåret. I 2006 og 2007 
ændredes vedtægterne således, at det står klart hvem der kan tegne 
selskabet. 
 
§ 1: 
Andelsselskabets navn er Grønbjerg Vandværk, og dets formål er 
at forsyne beboerne i Grønbjergområdet med drikkevand. Forsy-
nings-området fremgår af Den kommunale Vandforsyningsplan-
lægning. 
 
§ 3: 
Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er beretti-
get og forpligtet til at være medlem af selskabet. Købere af vand, 
institutioner og privatfolk, der ikke ejer den pågældende ejendom, 
kan ikke blive andelshavere. 
 
§ 5: 
Enhver bruger er selv pligtig til at foranledige, at hans vandinstalla-
tion udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der 
ikke er fare for forurening af vandet i vandværkets ledningsnet, at 
der ikke på anden måde forvoldes ledningsnettet ulemper og at 
utætheder straks udbedres. Ejeren er forpligtet til at holde ubenyt-
tede installationer aflukket og tømt for vand. 



 
§ 6: 
Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de 
ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af led-
nings-brud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af 
ledningslukninger, reparationer og udskylninger af ledninger m.m. 
 
§ 7: 
Tilslutningsafgiften og de årlige afgifter til vandværket fastsættes 
af bestyrelsen. Afgifterne betales af ejeren. Betalingsterminerne 
fastsættes af bestyrelsen. Betales afgifterne ikke inden for den fast-
satte frist, inddrives beløbet ad retslig vej skadesløs for selskabet 
eller/og der lukkes for vandtilførslen. Genåbning sker først efter 
modtagelse af det skyldige beløb inkl. gebyr for genåbning. 
De plomber, der er anbragt på vandmålerne, må kun brydes af 
vandværket. Findes plomberingen brudt, har vandværket ret til at 
opkræve afgift med tillæg af bøde efter et anslået forbrug. 
Yderligere forhold mellem selskabet og forbrugerne administreres i 
overensstemmelse med det til enhver tid gældende kommunale Re-
gulativ for de private vandværker. 
 
§ 10: 
Opkrævningsåret følger kalenderåret: Regnskabet skal være affattet 
og afleveret til revisorerne senest 7 dage før den årlige ordinære 
generalforsamling. 
 
§ 11: 
Grønbjerg Vandværks anliggender varetages – under ansvar over-
for generalforsamlingen – af bestyrelsen. Den til selskabets drift 
nødvendige kapital, som selskabet ikke selv råder over, fremskaffes 
ved optagelse af lån. Bestyrelsen bemyndiges til at optage nødven-
dige lån til dækning af almindelig drift. Låntagning herudover skal 
godkendes af generalforsamlingen. 
 

 
 
§ 12: 
Generalforsamlingen er selskabet højeste myndighed. Den afholdes 
hvert år i februar-marts måned med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om selskabets virksomhed. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Forslag. 
5. Valg af bestyrelse og revisor. 
6. Eventuelt. 

 
Forslag til opførelse på dagsordenen skal indgives inden 1. februar. 
På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindelig stemme-
flerhed. Afstemningerne foregår ved håndsoprækning eller - hvis 
det forlanges - skriftligt. 
Forslag til lovændringer eller selskabets opløsning kan først træde i 
kraft, når det er vedtaget på 2 efter hinanden følgende generalfor-
samlinger med mindst 14 dages mellemrum. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder 
anledning dertil, eller mindst 10 andelshavere forlanger det. I sidste 
fald må det opgives skriftligt for bestyrelsen, hvad generalforsam-
lingen skal forhandle, og denne skal da afholdes inden 14 dage. 
Bekendtgørelse om afholdelse af generalforsamling skal ske med 
mindst 5 dages varsel i et lokalt blad. 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen den ??. februar 2007. 
 
_______________________       _______________________ 
 Peder Freund Juelsgaard Hans Jørgen Petersen 
 
 ____________________ 
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