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VEDTÆGTER FOR VANDSAMARBEJDET 
mellem almene vandforsyninger i Favrskov Kommune 

 
§ 1 Foreningen 
Vandsamarbejdet etableres som en forening i medfør, af vandforsyningslovens § 52 b med 
henblik på samlet varetagelse af og fordeling af udgifterne til beskyttelse af drikkevandres-
sourcerne i Favrskov Kommune.  
Navnet er Vandsamarbejdet om drikkevandsresurserne i Favrskov Kommune, forkortet til VDF 
 
 
§ 2 Formål                  
Formålet med foreningen er at medvirke til at med finansiere de til enhver tid vedtagne ind-
satser i Favrskov kommune til beskyttelse af drikkevandressourcer i kommunen. Beskyttelsen 
omfatter indsatsområder (IO), boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)og beskyttelse ved 
overvågning samt oplysningskampagner. Foreningen kan/skal ikke udføre tilsyn eller lignende.  
 
Vandsamarbejdet forhandler i samarbejde med Favrskov Kommune aftaler om evt. tiltag til 
beskyttelse af drikkevandsressourcen. Vandsamarbejdet og Favrskov Kommune har kompe-
tence til at indgå aftale på vegne af det enkelte vandværk. 
 
  
§ 3 Medlemmer 
Alle almene vandværker med indvinding i Favrskov Kommune kan optages som medlemmer af 
vandsamarbejdet.  
 
 
§ 4 Medlemmernes rettigheder 
Medlemmerne kan, i den udstrækning det ligger inden for de aftalte rammer i vandsamarbej-
det og der er tilgængelige midler, få dækket deres udgifter til de tiltag til drikkevandsbeskyt-
telse som Favrskov kommune og foreningen har vedtaget af gennemføre. Drikkevandsbeskyt-
telsen skal prioriteres således, at der bliver mest rent drikkevand for pengene, set i kommu-
nen som helhed.  
Umiddelbart efter stiftelse af vandsamarbejdet skal bestyrelsen iværksætte udarbejdelse af 
generelle retningslinjer for prioriteringen af vandsamarbejdets midler, der sikrer at 
vandsamarbejdets midler fordeles, så der bliver mest rent drikkevand for pengene set i 
kommunen som en helhed. Retningslinjerne udarbejdes i samarbejde med Favrskov 
Kommune og godkendes af begge parter. Efterfølgende ændringer kan foretages efter samme 
fremgangsmåde. 
Medlemmerne har ret til at deltage i forhandling om aftaler vedr. eventuelle tiltag til 
beskyttelse af drikkevandsressourcen i det enkelte medlems eget interesseområde. 
 
 
§ 5 Medlemmernes forpligtelser 
Til dækning af medlemmernes udgifter til gennemførelse af tiltag til beskyttelse af drikke-
vandsressourcerne forpligter medlemmerne sig til at reservere en fast afgift et fast beløb til 
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grundvandsbeskyttelse pr. faktureret kubikmeter vand. Afgiftens Beløbets størrelse bestem-
mes på den årlige generalforsamling året inden (efter fremlagt/godkendt budget).  
 
Afgiften Beløbet hensættes på en af foreningens bestyrelse oprettet særskilt konto.   
 
Afgiften Beløbet beregnes ud fra sidste års fakturerede vandmængde, og betales halvårligt 15. 
marts og 15. september. Afgiften Beløbet betales første gang den 15. marts september 2019 
for perioden 1. juli – 31.december 2019. 
 
Manglende betaling kan medføre gebyr og evt. inkasso. 
 
 
§ 6 Udtræden af foreningen 
Udtræden kan kun ske efter foreningens ophævelse eller hvis vandværker ophøre/sammen-
lægges.  
 
 
§ 7 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Indkaldelse udsendes på 
mail til de af Vandværkernes oplyste mail adresser.  
 
Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger, skal ske med mindst 21 dages varsel, ekstraordi-
nære dog kun 14 dages varsel, ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem med angivelse 
af dagsorden. 
 
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen se-
nest 35 dage før generalforsamling. 
 
Regnskaber og budgetter skal fremsendes til medlemmernes bestyrelser senest 21 dage inden 
generalforsamlingen. 
  
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse/kontingent besluttes. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
7. Valg af revisorer  
8. Eventuelt 

 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. 
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Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 5 af medlemmerne fremsætter 
skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. Den ekstraordi-
nære generalforsamling er beslutningsdygtig når halvdelen af de stemmeberettigede er til 
stede, og beslutninger afgøres ved simpelt flertal. 
 
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen 
af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen. 
 
De på generalforsamlingen vedtaget beslutninger indføres i referat, der underskrives af diri-
genten. 
 
Favrskov Kommune har ret til at lade en repræsentant uden stemmeret deltage i generalfor-
samlingen. Favrskov Kommune indkaldes til generalforsamlingen på samme måde som for-
eningens medlemmer. 
 
 
§ 8 Stemmeret og afstemninger 
Hvert medlem har én stemme, samme gælder for Indkomne forslag. 
 
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme 
kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt. 
 
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmefler-
hed. 
 
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er 
til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.  
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende eks-
traordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uan-
set antallet af fremmødte stemmeberettigede. 
 
 
§ 9 Bestyrelsen 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne på generalfor-
samlingen for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling, afgår skif-
tevis 3 og 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted. 
  
Ved afgang fra bestyrelsen i et vandværk, udpeger vandværket selv nyt bestyrelsesmedlem til 
Foreningen. 
  
Der vælges 2 revisorer, blandt de stemmeberettigede medlemmer for to år ad gangen, idet 
der hvert år afgår 1 revisor. Genvalg kan finde sted. 
  
 Alle vandværker med over 1.500 tilslutninger besætter hver 1 plads i bestyrelsen. De reste-
rende pladser vælges blandt de øvrige vandværker. 
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Såfremt antallet af vandværker med over 1.500 tilslutninger overstiger 3 skal bestyrelsen udvi-
des med 2 medlemmer. 
  
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Genvalg 
kan finde sted. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.  
 
Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes 
afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration. 
  
Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når 2 bestyrelsesmedlem-
mer ønsker dette. 
  
Der føres protokol over forhandlingerne. Kopi sendes til alle bestyrelsesmedlemmer, senest 
14 dage efter mødets afholdelse. 
  
Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. Dokumenterede udgifter herunder tabt arbejdsfortjene-
ste og kørsel kan refunderes. 
 
 
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilste-
deværende bestyrelsesmedlemmer. I forretningsorden skal indgå, at Favrskov Kommune 
har ret til at lade en repræsentant uden stemmeret deltage i bestyrelsens møder. 
Repræsentanten skal indkaldes på samme måde og med samme varsel, som det der gælder 
for bestyrelsens medlemmer.  
 
 
§ 10 Tegningsret 
Foreningen tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem. 
 
Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 
 
§ 11 Regnskab 
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 
 
Det årlige overskud, kan ikke udbetales til medlemmerne. 
 
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalfor-
samlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.  
 
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen. 
 
 
§ 12 Opløsning 
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Opløsning kan kun ske efter godkendelse af Favrskov Kommune. Opløsning kan ske når Vand-
samarbejdet ikke længere har et formål. Beslutning om opløsning af Vandsamarbejdet træffes 
på generalforsamling og skal godkendes af Favrskov Kommune.  
 
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et 
eventuelt overskud fordeles til medlemmerne forholdsvis i forhold til deres indskud. 
 
 
§ 13 Ikrafttræden 
Foreningens vedtægter er vedtaget af den stiftende generalforsamling den. 31 maj 3. septem-
ber 2018. 
 
De træder i kraft den 1. januar 2019 3. september 2018. 
 
Vedtaget på stiftende generalforsamling den. 31 maj 3. september 2018. 
 
Dirigent._____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


