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Interessentskabet Skuldelev Vandværk
§ 1.
Interessentskabets Formaal er, at forsyne dets Medlemmer med Vand til Husbrug, Vanding af
Kreaturer, vask og Damptærskning. Derimod er det forbudt at anvende Vandværkets Vand til Brug
ved industrielle Anlæg, eller overhovedet i saadant Øjemed, som kræver større Vandforbrug.
I Ildebrandstilfælde er det dog tilladt, forsaavidt det gøres fornødent.
§ 2.
Vandledningen er fra Vandværkets Beholder ledet til hver Interessents Ejendom paa
Interessentskabets Bekostning, til Gaarde og Huse, i Henhold til forudgaaet Indtegning. Flere
Vandhaner kan indlægges imod Betaling i Forhold til tidligere installerede Haner, men i det
Tilfælde flere Haner og Ledninger skal indlægges til en Interessent efter at Vandværket er fuldt
færdigt, maa Interessenten selv bære Omkostningerne af disse Anlæg.
§ 3.
Anlægskapitalen andrager 12.500 Kr., og hæfter alle Interessenterne solidarisk for dens
Forrentning og skadesløse Betaling, selv om kun enkelte af interessenterne overfor Laangiver har
underskrevet sig som Skyldnere for samme. Afgiften for Vand til Præstegaarden hæfter paa
Embedet ikke solidarisk.
§ 4.
Den Andel, som enhver Interessent har tegnet sig for, opkræves 4 (fire) Gange aarlig, første
Gang den 1. April 1906 forud, og derefter hver 3 Maaned.
Skulde det Tilfælde indtræffe, at det tegnede Beløb ikke kan dække de aarlige Udgifter, er
enhver Interessent pligtig til at finde sig i, at det tegnede Beløb forhøjes procentvis med et saa
stort Beløb, som fordres til Udgiftens Dækning.
§ 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 saadant Tilfælde staar 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 paa anden Maade
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 paahviler ham, af Interessentskabets tilbageværende Gæld. Er Interessentskabets
Gæld betalt, saa at Vandværket uden Hæfte ejes af dette, betaler den udelukkede et beløb, der
svarer til mindst det tidobbelte af hans halvaarlige Afgift. I søgsmaalstilfælde gælder den hurtige
Retsforfølgning, og i saadant Tilfælde betaler den tabende Part skadesløse Sagsomkostninger,
hvilket for øvrigt skal gælde for enhver Sag angaaende Interessentskabets indbyrdes Anliggender.
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§6.
Interessenterne skal uvægerlig rette sig efter Bestyrelsens Anvisninger og Forskrifter hvad
angaar Bestyrelsen og Vandværkets Drift. Forser nogen Interessent sig herimod, enten ved
Vandspild eller paa anden Maade, kan Bestyrelsen idømme ham en Mulkt fra 2 til 20 Kr., hvorhos
vedkommende Interessent er pligtig 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 i hver
sin Husstand. Ledningen vedligeholdes for Interessentskabets Regning. Interessenterne maa 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 paa Ledningen, saaledes 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 saa 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 aarlige Bidrag.
Sælger en Interessent sin Ejendom, eller den ved Gave, Arv eller paa anden Maade gaar over i
anden Eje, indtræder den nye Ejer med samme Rettigheder og Forpligtigelser som den forrige Ejer.
§ 9.
Har en Interessent forbrudt sig og overtraadt disse Love, er det en Selvfølge, at ingen af de
andre Interessenter maa tilstede ham Adgang til eller benyttelse af Vandværkets Vand paa 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 5 til 25 Kr. jfr. Betingelserne som er
anført i § 6.
Er en Interessent af Bestyrelsen bleven udelukket eller frivillig udtraadt 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 paa 5 medlemmer, der vælges ved
simpel Stemmeflerhed paa den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 3 Aar, undtagen de
2 første Aar, da der afgaar 2 hvert Aar ved Lodtrækning. Enhver Interessent er pligtig at modtage
valg, men er ikke pligtig at modtage Genvalg i de første 3 Aar efter dets sidste Funktionstid.
Bestyrelsen vælger af sin Midte en Formand og fordeler for øvrigt Forretningerne mellem sig.
Bestyrelsen skal paa bedste Maade varetage Interessentskabets Interesser og dets Tarv,
aflægge Regnskab for dets Indtægter og Udgifter paa den aarlige Generalforsamling. Bestyrelsen
kan afholde Møder saa ofte den finder Anledning dertil, og Forholdene kræver det.
Stemmeflerhed gælder ligeledes ved Bestyrelsesmøder.
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§ 11.
Det aarlige Regnskab revideres af de 2 ulønnede Revisorer, valgte af Interessenterne for et
Tidsrum af 2 Aar ad Gangen. Regnskabet skal være færdigt og revideret hvert Aar senest den 1.
Januar, saaledes at det kan ligge til Eftersyn for Interessenterne 8 Dage før den aarlige
Generalforsamling, hvor det saa bliver godkendt.
§ 12.
Den aarlige Generalforsamling afholdes hvert Aar i første halvdel af januar Maaned, foruden
den kan indvarsles til ekstraordinær generalforsamling, naar Bestyrelsen finde Anledning dertil,
eller naar mindst ⅓ (en Trediedel) af Interessenterne fremsætter Begæring derom.
Generalforsamlingen bekendtgøres ved Opslag eller paa anden af Bestyrelsen bestemt Maade
med 8 Dages Varsel.
§ 13.
Generalforsamlingen, som er den øverste Myndighed i Interessentskabets Anliggender, hvor
alt afgøres ved simpel Stemmeflerhed af de mødende Interessenter, der hver for sig kun raader
over en Stemme.
Skriftlig Afstemning vil kun finde Sted, naar Bestyrelsen er i Tvivl om Majoritetens Udfald af
Stemmeafgivningen.
Henvendelser angaaende vandværket maa ske skriftligt til Bestyrelsen, ligesom Forslag, der
ønskes frembragt til Forhandling, maa være indleveret til Bestyrelsen 14 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 paa 2 paa hinanden følgende Generalforsamlinger. Det
samme skal gælde om Forslag til Opløsning af Interessentskabet.
Saaledes vedtaget paa Mødet den 23. September 1905.
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