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§ 1.

NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED

1.1.

Vandsamarbejdets navn er Grundvandspuljen for Egedal Kommune

1.2.

Vandsamarbejdet er et interessentskab.

1.3.

Interessentskabets adresse er Grundvandspuljen for Egedal Kommune,
C/O Stenlien Vandværk, Frederikssundsvej 137, 3660 Stenløse.

§ 2.

DELTAGERE

2.1.

Interessentskabets deltagere er vandværker i Egedal Kommune, se bilag 1

2.2.

Som yderligere interessenter kan optages ethvert alment vandværk, der indvinder vand i
Egedal Kommune eller i indvindingsopland i tilknytning til Egedal Kommune. Optagelsen
sker efter godkendelse på et repræsentantskabsmøde.

§ 3.

FORMÅL

3.1.

Interessentskabet er etableret i overensstemmelse med vandforsyningslovens §§ 52 a og 52 b
med henblik på samlet varetagelse af og fordeling af udgifterne til kortlægning, overvågning
og beskyttelse af de vandressourcer, som interessenternes anlæg indvinder fra eller i
fremtiden kan forventes at indvinde fra, samt at varetage andre aktiviteter, der har til formål
at forebygge eller afhjælpe forsyningsproblemer forårsaget af kvaliteten af de nævnte
vandressourcer.
Under opfyldelsen af formålet skal interessentskabet samarbejde med relevante
myndigheder.
Dette samarbejde hindrer ikke de enkelte interessenter i, på egne vegne og for egen regning,
at gennemføre foranstaltninger med ovennævnte formål.

§ 4.

STARTKAPITAL

4.1.

Ved underskrivelsen af denne vedtægt foretager hver interessent et førstegangsindskud, som
indsættes på en fælles bank- eller girokonto. Førstegangsindskuddets størrelse beregnes på
basis af det fastsatte bidrag for 2007 ganget med de respektive vandværkers oppumpede
vandmængder, dog for KE Vand A/S kun den vandmængde, som oppumpes i Egedal
Kommune.
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4.2.

Styregruppen sikrer at kassebeholdningen placeres i en af styregruppen godkendt bank eller
sparekasse.

4.3.

Interessentskabets aktiver kan ikke belånes, tjene som grundlag for eksekution fra
særkreditorers side, afhændes eller på nogen anden måde være genstand for faktiske eller
retlige dispositioner uden samtlige interessenters samtykke.

4.4.

Startkapitalen er at betragte som et engangsindskud og anvendes i forbindelse med
samarbejdets opstart og den løbende drift.

4.5.

Ved optagelse senere end stiftelsestidspunktet betaler nye interessenter et startindskud
svarende til det årlige bidrag.

§ 5.

DRIFTSBIDRAG

5.1.

Interessentskabets økonomiske drift skal hvile i sig selv.
Interessentskabet kan ikke igangsætte aktiviteter, der ikke er økonomisk dækning for i
indestående midler, og kan ikke optage lån.

5.2.

Interessentskabets aktiviteter finansieres af årlige bidrag, der indbetales af interessenterne
den 30. juni. Medmindre der i det enkelte tilfælde er særlig anledning til at anvende en
anden fordelingsnøgle, skal de årlige bidrag indbetales i forhold til den samlede oppumpede
vandmængde i Egedal Kommune fordelt på interessenternes indvinding beregnet for det
foregående kalenderår.
Ved forsinket betaling betales morarenter med sædvanlig rentelovsrente.

5.3.

Størrelsen af det årlige bidrag fastsættes på repræsentantskabsmødet.

§ 6.

HÆFTELSESFORHOLD

6.1.

For interessentskabets forpligtigelser hæfter først og fremmest interessentskabsformuen, og
dernæst de enkelte interessenter. Interessenternes hæftelse er solidarisk i forhold til
tredjemand.

6.2.

I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæftes pro rata efter oppumpet vandmængde
i det år, hvor hæftelsen forelægges skriftligt for styregruppen.

§ 7.

INTERESSENTSKABETS LEDELSE

7.1.

Repræsentantskabet er interessentskabets øverste myndighed.
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7.2.

Repræsentantskabet består af en repræsentant for hver interessent. Hver interessent har en
stemme.

7.3.

Hver interessent kan desuden møde til repræsentantskabsmøderne med yderligere én
deltager uden stemmeret. Undtaget herfor er KE Vand A/S, som kan møde med det antal
ekstra deltagere uden stemmeret, som de ønsker. KE Vand A/S repræsenteres af
Københavns Energi A/S i vandsamarbejdet

7.4.

Repræsentantskabet holder et ordinært møde, hvert år i april.

7.5.

Styregruppen indkalder repræsentantskabet til ordinært repræsentantskabsmøde med 6 ugers
varsel.
Med indkaldelsen til ordinære repræsentantskabsmøder følger foreløbig dagsorden, der skal
indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Styregruppens beretning
3. Godkendelse af det af styregruppen og revisor underskrevne årsregnskab
4. Godkendelse af handlingsplan og budget for det indeværende år og fastsættelse af årlige
bidrag
5 a. Valg af 3 medlemmer til styregruppen blandt de lokale vandværker
5.b. Orientering om Københavns Energi A/S’ udpegede medlemmer til styregruppen
6. Valg af revisor (i lige år)
7. Forslag fra repræsentanterne/ vedtægtsændringer
8. Eventuelt
Forslag, herunder forslag til aktiviteter, jfr. § 3, skal være styregruppen i hænde senest 4
uger før det ordinære repræsentantskabsmøde, og skal udsendes med endelig dagsorden
senest en uge før mødet.

7.6.

Styregruppen udarbejder til det ordinære repræsentantskabsmøde et budgetforslag for det
indeværende år, med styregruppens samt repræsentanters forslag til aktiviteter i perioden.

7.7.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden og skal afholdes, når
styregruppen skønner det fornødent. Mødet skal indkaldes med 3 ugers varsel ledsaget af
forslag til dagsorden.

7.8.

Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes endvidere, når mindst en interessent
indgiver skriftlig begæring herom til styregruppen ledsaget af forslag til dagsorden.

7.9.

Mødeindkaldelse skal udsendes af formanden senest 2 uger efter, at styregruppen har
modtaget begæring herom. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes inden for
fire uger regnet fra den dag styregruppen modtager begæringen.

7.10. Vedtægterne kan kun ændres ved enighed på repræsentantskabsmødet – og kun efter
udsendelse af forslag til ændring samtidig med endelig dagsorden.
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7.11. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af interessenterne er til stede på
mødet. Alle beslutninger træffes i enighed, jfr. dog § 11. Der kan stemmes ved skriftlig
fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet.
7.12. Der føres protokol over forhandlingerne på repræsentantskabsmøderne, der underskrives af
dirigenten.

§ 8.

STYREGRUPPEN

8.1.

Den daglige ledelse af interessentskabet varetages af styregruppen.

8.2.

Styregruppen består af seks (6) medlemmer. To (2) medlemmer udpeges af Københavns
Energi A/S på vegne af KE Vand A/S. Fire (4) medlemmer vælges af og blandt
repræsentanterne fra de lokale vandværker for 2 år ad gangen. Blandt de fire repræsentanter
valgt blandt de lokale vandværker vælges to i lige år og to i ulige år. Dog vælges der ved det
stiftende repræsentantskabsmøde af og blandt repræsentanter fra de lokale vandværker to
medlemmer for 2 år og to medlemmer for 1 år. På det stiftende repræsentantskabsmøde
meddeler Københavns Energi (KE), hvem der er KE’s repræsentanter i styregruppen.

8.3.

Styregruppens medlemmer er selvsupplerende. Genvalg kan finde sted.

8.4.

Styregruppen konstituerer sig selv. Formands-, kasserer- og sekretærposterne fordeles
mellem medlemmerne. Formanden vælges blandt repræsentanterne for de lokale
vandværker.

8.5.

Formandskabet besættes af et styregruppemedlem fra de lokale vandværker, og formanden
sidder for 1 år ad gangen. Formanden kan genvælges.

8.6.

Styregruppemøder holdes efter formandens bestemmelse, eller når 1 styregruppemedlem
ønsker dette. Ordinære møder indkaldes med mindst to ugers varsel.

8.7.

Styregruppen skal sikre, at relevante myndigheder løbende orienteres om vandsamarbejdets
arbejde. Styregruppen skal desuden sikre, at vandsamarbejdets planer og handlinger ikke er i
modstrid myndighedernes indsatsplan(er) eller andre tiltag på området.

8.8.

Der føres referat over styregruppemøderne. Referatet godkendes af styregruppens
medlemmer på det efterfølgende styregruppemøde.

8.9.

Styregruppen er kun beslutningsdygtig, når et medlem udpeget af Københavns Energi A/S,
og to medlemmer valgt af de lokale vandværker er repræsenteret på mødet. Alle beslutninger
træffes i enighed. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af
styregruppen.

8.10. Arbejdet i styregruppen honoreres ikke. Dokumenterede udgifter kan refunderes. Der kan
antages lønnet midlertidig medhjælp, hvis styregruppen skønner dette nødvendigt.
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§ 9.

TEGNINGSRET
Interessentskabet tegnes af formanden for styregruppen og et styregruppemedlem i forening,
eller af tre af styregruppens medlemmer i forening.

§ 10. BUDGET OG REGNSKAB
10.1. Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil 31. december.
10.2. Interessentskabets budgetter og budgetforslag m.v. samt regnskaber udarbejdes under
iagttagelse af bestemmelserne i denne vedtægt.
10.3. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der er valgt af repræsentantskabet for 2
år ad gangen.

§ 11. UDTRÆDEN
11. 1. Enhver af interessenterne er berettiget til med 6 måneders varsel til den 1. januar at opsige
sin deltagelse i interessentskabet. Opsigelsen skal være skriftlig og sendes til formanden.

11.2.

Ved en deltagers udtræden af interessentskabet udbetales dennes andel af selskabets
nettoformue. Andelen opgøres som den udtrædende deltagers forholdsmæssige andel af
deltagernes samlede indskud til selskabet. Andelen udbetales uden tilskrivning af renter efter
godkendelse af interessentskabets regnskab har fundet sted på det årlige
repræsentantskabsmøde.

11.3. Såfremt en interessent væsentligt misligholder sine forpligtelser over for interessentskabet
eller udviser en holdning eller adfærd, der på væsentlig måde virker hindrende for at
interessentskabets aktiviteter og formål, således som beskrevet i formålsparagraffen, kan
komme til udførelse, kan den pågældendes deltagelse i interessentskabet bringes til ophør af
de øvrige deltagere. Sådan beslutning kræver enighed blandt de øvrige interessenter.
11.4. Ved udtræden i henhold til paragraf 11.3. fortabes retten til udbetaling af andel i
nettoformuen, som beskrevet i paragraf 11.2.

§ 12. OPLØSNING AF INTERESSENTSKABET
12.1. Når der på repræsentantskabet er truffet beslutning om opløsning af selskabet, optager
interessenterne forhandling med henblik på at opnå en rimelig aftale om løsning af de

7

økonomiske og tekniske problemer, der måtte opstå som følge af interessentskabets
opløsning.
12.2. I tilfælde af selskabets opløsning af en hvilken som helst grund, forestår styregruppen eller
en af repræsentantskabet udpeget likvidator, at interessentskabets aktiver realiseres, og at
den herved konstaterede fortjeneste med fradrag af gæld m.v., respektive det herved
konstaterede tab, fordeles mellem interessenterne i forhold til deres samlede indskud.

§ 13. FORELÆGGELSE FOR MYNDIGHEDERNE
13.1. Vedtægterne og eventuelle senere ændringer heri forelægges til godkendelse for
vedkommende tilsynsråd/Indenrigsministeriet eller anden relevant myndighed i nødvendigt
omfang.
13.2. Vedtægter forelægges ressortministeren i det omfang dette følger af de til enhver tid
gældende regler i vandforsyningslovgivningen.

§ 14. TVISTER

14.1. Interessenterne er enige om, at enhver tvist i videst mulig omfang forsøges bilagt ved
forhandling.
14.2

Kan tvisten ikke løses ved forhandling mellem interessenterne indbyrdes, og følger en anden
løsningsmodel ikke af lovgivningen, herunder den kommunale styrelseslov eller
vandforsyningslovgivningen, skal uenigheden søges løst ved forhandling ledet af en neutral
opmand efter “Regler for behandling af sager gennem Dansk Forligsnævn”.

14.3. Ved sådanne forhandlinger skal parterne enes om en neutral opmand. Kan parterne ikke nå
til enighed herom, overlades valget af opmand til Dansk Forligsnævn.
14.4. Er tvistens parter ikke nået til enighed to måneder efter valget af opmand, kan tvisten
indbringes for de almindelige domstole.

§ 15. IKRAFTTRÆDEN
15.1. Vedtægterne træder i kraft, når alle interessenter har underskrevet disse, hvilket forventes at
være sket inden udgangen af august 2008.
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BILAG 1
Liste over medlemmer af Grundvandspuljen for Egedal Kommune pr. 1. juni 2008.
Buresø Vandværk
Ganløse Bund Vandværk
Ganløse Ndr. Vandværk
Ganløse Sdr. Vandværk
Hirsebakken Vandværk
Hove Overdrev Vandværk
Hove Vandværk I/S
Københavns Energi
Ledøje Vandværk
Ny Sperrestrup Vandværk
Nybølle Vandværk
Slagslunde Vandværk
Smørumovre Vandværk
Stenløse Vandværk
Veksø Vandværk
Ølstykke Vandværk
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