Love
for

Interessentskabet Skuldelev Vandværk
§ 1.
Interessentskabets formål er at forsyne dets medlemmer med vand til husbrug, vanding af
kreaturer, vask og damptærskning, samt industrielle anlæg, også ved ildebrand
§ 2.
Hovedledning fra vandværket nedlægges og vedligeholdes på vandværkets bekostning.
Stikledninger nedlægges af interessenter, men vedligeholdes af vandværket. Flere indføringer må
ikke finde sted uden forudgående aftale med vandværket.
§ 3.
Alle Interessenter hæfter solidarisk for den til en hver tid værende gæld, dens forrentning og
skadesløse betaling, selv om kun enkelte af interessenterne overfor långiveren, har underskrevet
sig som skyldnere for interessentskabet, efter vedtagelse på generalforsamlingen.
§ 4.
Den andel, som enhver Interessent skal betale, opkræves 2 gange årlig, og pålignes efter
husstandens og besætningens størrelse, dog har bestyrelsen ret til til enhver tid, at påligne ved
større vandforbrug, f. eks. til industrielle formål. Denne paragraf gælder dog ikke for
sommerhusområdet.
§ 5.
Betaler en interessent ikke sit bidrag i rette Tid, kan bestyrelsen i henhold til lovens § 6
idømme ham en mulkt eller erstatning, og i sådant tilfælde står det bestyrelsen frit for at bringe
sagen for domstolene, i hvilket tilfælde den tabende betaler skadesløs omkostninger, uanset
bestemmelserne i forordningen af 6. august 1824 - eller at lukke vandledningen til hans ejendom.
Har interessenten ikke inden 8 dage efter den foretagende lukning betalt eller på anden måde
klaret for sig, er bestyrelsen berettiget til at udelukke ham som interessent i vandværket. Den
udelukkede er da pligtig til straks at betale foruden mulkt eller erstatning den skyldige afgift, tillige
sin andel, der påhviler ham, af Interessentskabets tilbageværende gæld. Er interessentskabets
gæld betalt, så at vandværket uden hæfte ejes af dette, betaler den udelukkede et beløb, der
svarer til mindst det tidobbelte af hans halvårlige afgift. I søgsmålstilfælde gælder den hurtige
retsforfølgning efter forordning af 25. januar 1928, og i sådant tilfælde betaler den tabende part
skadesløse sagsomkostninger, hvilket for øvrigt skal gælde for enhver sag angående
interessentskabets indbyrdes anliggender.
§6.
Interessenterne skal uvægerlig rette sig efter bestyrelsens anvisning og forskrifter hvad angår
bestyrelsen og vandværkets drift. Forser nogen interessent sig herimod, enten ved vandspild eller
på anden måde, kan bestyrelsen idømme ham en mulkt fra 50 til 100 kr., hvorhos vedkommende
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interessent er pligtig til at betale den Skade, som han muligen har tilføjet vandværket eller
ledningen. I gentagelsestilfælde fordobles mulkten.
Er interessenten ikke tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan denne indankes for en
generalforsamling.
§ 7.
Alle reparationer af vandopstandere eller vandhaner afholdes af ejeren eller brugeren hver i
sin husstand. Ledningen vedligeholdes for interessentskabets Regning til første stophane.
Interessenterne må ikke vise forsømmelighed, hvorved vandspild og mulig anden skade kan finde
sted. Bestyrelsen har til enhver tid ret samt fri og uhindret adgang til interessenternes
vandledninger og vandhaner. Indtræder skade eller brud på ledningen, således at en interessent
ikke kan erholde vand fra sin egen ledning, har han ret til at afbenytte naboens vandledning.
§ 8.
Ingen interessent kan udtræde af selskabet uden bestyrelsens – eventuelt
generalforsamlingens – samtykke, og i så tilfælde da kun mod at betale sin andel af
interessentskabets gæld, eller hvis denne er udbetalt, indbetaler han til Interessentskabets kasse
det tidobbelte af hans årlige bidrag.
Sælger en interessent sin ejendom, eller den ved gave, arv eller på anden måde går over i
anden eje, indtræder den nye ejer med samme rettigheder og forpligtigelser som den forrige ejer.
§ 9.
Har en interessent forbrudt sig og overtrådt disse love, er det en selvfølge, at ingen af de
andre interessenter må tilstede ham adgang til eller benyttelse af vandværkets vand på sin
ejendom; sker dette alligevel, eller tillader en Interessent en ikke-Interessent at tage elle benytte
vand, der tilføres fra vandværket, er han ifalden en mulkt fra 50 til 100 kr., jfr. betingelserne som
anført i § 6.
Er en interessent af bestyrelsen blevet udelukket eller frivillig udtrådt af interessentskabet,
skal han dog til en hver tid være pligtig til at lade fortage de fornødne arbejder og foranstaltninger,
som gøres fornødne til vandværkets drift, over hans ejendom, og uden nogen som helst erstatning
fra interessentskabets side.
§ 10.
Interessentskabets anliggender ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges ved simpel
stemmeflerhed på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 3 år. Enhver interessent er
pligtig at modtage valg, men er ikke pligtig at modtage genvalg i de første 3 år efter dets sidste
funktionstid.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og fordeler forøvrigt forretningerne mellem sig.
Bestyrelsen skal på bedste måde varetage interessentskabets interesser og dets tarv, aflægge
regnskab for dets indtægter og udgifter på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen kan afholde
møder så ofte den finder anledning dertil, og forholdene kræver det.
Stemmeflertal gælder ligeledes ved bestyrelsesmøder.
§ 11.
Det årlige regnskab revideres af de 2 ulønnede revisorer, valgte af interessenterne for et
tidsrum af 2 år ad gangen. Regnskabet skal være færdigt og revideret hvert år senest den 15.
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januar, således at det kan ligge til eftersyn for interessenterne 8 dage før den årlige
generalforsamling, hvor det så bliver godkendt.
§ 12.
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i midten af februar måned, foruden denne kan
indvarsles til ekstraordinære generalforsamlinger, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når
mindst ⅓ (en trediedel) af interessenterne fremsætter begæring derom. Generalforsamlingen
bekendtgøres ved opslag eller på anden af bestyrelsen bestemt måde med 8 dages varsel.
§ 13.
Generalforsamlingen, som er den øverste myndighed i interessentskabets anliggender, hvor
alt afgøres ved simpel stemmeflertal af de mødte interessenter, der hver for sig kun råder over en
stemme.
Skriftlig afstemning vil kun finde sted, når bestyrelsen er i tvivl om majoritetens udfald af
stemmeafgivningen.
Henvendelser angående vandværket må ske skriftligt til bestyrelsen, ligesom forslag, der
ønskes frembragt til forhandling, må være indleveret til bestyrelsen 3 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
§ 14.
Forslag til forandring eller vedføjelse til disse love skal, for at have gyldighed, vedtages med ¾
(tre fjerdedele) af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Det samme
skal gælde om forslag til opløsning af interessentskabet.
§ 15.
I sommerhusområdet gælder følgende:
Hver grundejerforening har kun en repræsentant, kontingent opkræves gennem
grundejerforeningen og skal betales inden 1. maj forud en gang årligt.
Alle reparationer på hovedledningen til og med første stophane udføres af vandværket.
Interessenterne må ikke vise forsømmelighed, hvorved vandspild og anden skade kan finde sted,
fra 1. november skal alle stophaner i sommerhusområdet være lukkede. Bestyrelsen forbeholder
sig ret til at regulere vandafgiften.

P. b. v.
Jørgen Larsen
Formand
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