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§ 1 Navn 

Samarbejdets navn er Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune A.m.b.a.  
 

§ 2 Deltagere 

Samarbejdets medlemmer er vandværker i Vordingborg Kommune. 
 

§3     Formål 

    
Grundvandssamarbejdet oprettes med henblik på en samlet varetagelse af: 

• Beskyttelse af de grundvandsressourcer, som medlemmernes vandværker indvinder fra 
eller i fremtiden forventes at indvinde fra. 

• Varetage andre aktiviteter som har til formål at forebygge eller afhjælpe 
forsyningsproblemer forårsaget af kvaliteten af de nævnte vandressourcer. 

 
 
Samarbejdet er etableret i overensstemmelse med vandforsyningslovens §§ 52 a og 52 b med 
henblik på samlet varetagelse af beskyttelse af de vandressourcer, som medlemmernes 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. 
Samarbejdets arbejde hindrer ikke de enkelte medlemmer i - på egne vegne og for egen regning 
- at gennemføre foranstaltninger med ovennævnte formål. 
 

§ 4.  Indmeldelse       

                 
Nye medlemmer indbetaler det første år et indmeldelsesgebyr svarende til det årlige gebyr jfr. 
§5. 
 

§ 5 Drift og fastsættelse af årlige bidrag m.m. 

Samarbejdets økonomiske drift skal hvile i sig selv. 
Samarbejdet kan ikke igangsætte aktiviteter, der ikke er økonomisk dækning for i indestående 
midler, og kan ikke optage lån. 
Samarbejdets aktiviteter finansieres af årlige bidrag, der indbetales af interessenterne den 30. 
april hvert år.  
Det årlige bidrag indbetales i forhold til medlemmets udpumpede vandmængde. Ved intern 
handel vandværker i mellem reguleres udpumpet vandmængde med plus ved købt og minus ved 
solgt i det foregående år. 
 
Grundlaget for beregningen af det årlige bidrag, dvs. bidragsbeløb pr. kubikmeter, fastsættes på 
den ordinære generalforsamling i forbindelse med godkendelse af budget. 
 
Ved forsinket betaling af årligt bidrag og udsendelse af rykkerbreve betales gebyr i henhold til 
beslutning på seneste generalforsamling. 
 
Bestyrelsen sikrer at kassebeholdningen placeres i en af bestyrelsen godkendt bank. 
 
Samarbejdets aktiver kan ikke belånes, tjene som grundlag for eksekution fra særkreditorers 
side, afhændes eller på nogen anden måde være genstand for faktiske eller retslige dispositioner. 
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§ 6 Hæftelsesforhold 

For retshandler indgået i samarbejdets navn hæfter alene Grundvandssamarbejdet.  
Ingen af deltagerne hæfter personligt. 
 

§ 7 Grundvandssamarbejdets øverste ledelse 

Generalforsamlingen er samarbejdets øverste myndighed. 
Hvert medlem har én stemme pr. påbegyndt 50.000 m³ udpumpet vandmængde, dog således at 
Vordingborg Vand A/S har 10 stemmer og Ørslev vandværk har 5 stemmer. 
Hvert medlem kan desuden møde til generalforsamlingen med yderligere deltagere uden 
stemmeret. 
 

§ 8 Generalforsamling 

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar i egnede lokaler i Vordingborg 
Kommune. 
Bestyrelsen indkalder skriftligt medlemmerne til ordinær generalforsamling med 6 ugers varsel. 
Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling følger foreløbig dagsorden, der skal 
indeholde følgende punkter: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Godkendelse af det underskrevne årsregnskab.  
5. Indkomne forslag / vedtægtsændringer. 
6. Godkendelse af handlingsplan og budget for det indeværende år, herunder fastsættelse af 

årlige bidrag og gebyrer. 
7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. 
8. Valg af suppleant  
9. Valg af revisor 
10. Valg af revisorsuppleant  
11. Eventuelt. 

 
Forslag, herunder forslag til aktiviteter, jfr. § 3, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før 
den ordinære generalforsamling, og skal udsendes med endelig dagsorden senest en uge før 
mødet. 
Bestyrelsen udarbejder til den ordinære generalforsamling et budgetforslag for det indeværende 
år, med bestyrelsens samt medlemmers forslag til aktiviteter i perioden. Herudover udarbejder 
bestyrelsen budgetoverslag til de to følgende år.  
 
Vedtægterne kan kun ændres ved 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen eller ved 
simpelt flertal ved en ekstraordinær generalforsamling – og kun efter udsendelse af forslag til 
ændringer samtidig med den endelige dagsorden. 
 
Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af samarbejdet. 
Der udarbejdes referat af generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten. 
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§ 9 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden og skal afholdes, når bestyrelsen 
skønner det fornødent. Mødet skal indkaldes med 4 ugers varsel, ledsaget af forslag til 
dagsorden. 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, når mindst 5 vandværker indgiver skriftlig 
begæring herom til bestyrelsen ledsaget af forslag til dagsorden. 
Mødeindkaldelse vedlagt forslaget skal udsendes af formanden senest 2 uger efter, at bestyrelsen 
har modtaget begæring herom.  
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden for 4 uger regnet fra den dag bestyrelsen 
modtager begæringen. 

 

§ 10 Den daglige ledelse 

Den daglige ledelse af samarbejdet varetages af bestyrelsen. 
Bestyrelsen skal sikre at berørte myndigheder orienteres om grundvandssamarbejdets arbejde. 
Bestyrelsen skal desuden sikre at samarbejdets planer og handlinger ikke er i modstrid med 
gældende lovgivning. 

 

§ 11 Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Vordingborg Vand A/S har 1 fast plads og resterende 
pladser vælges blandt samarbejdets øvrige medlemmer. 
Der vælges 2 medlemmer hvert år. 
Der vælges derudover 1 suppleant for 1 år. Genvalg kan finde sted.  
Samarbejdets bestyrelse vælges blandt medlemsvandværkernes bestyrelser. 
Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af sit vandværks bestyrelse, indtræder suppleanten i dennes 
plads i samarbejdets bestyrelse. 
Vordingborg Vand A/S vælger selv hvem, der skal repræsentere selskabet. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Vordingborg Vand A/S kan ikke varetage formandsposten. 
Bestyrelsesmøder holdes efter formandens bestemmelse, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer 
ønsker dette. Ordinære møder indkaldes med mindst to ugers varsel. 
Der føres referat over bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes af bestyrelsens medlemmer og 
gøres tilgængeligt for medlemmerne.  
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er repræsenteret på mødet.  
 
Beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal, og formandens stemme er afgørende ved 
stemmelighed. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af bestyrelsen.  
Arbejdet i bestyrelsen kan honoreres. Dokumenterede udgifter kan refunderes.  
Der kan antages lønnet medhjælp, hvis bestyrelsen skønner dette nødvendigt. 
 

§ 12 Tegningsret 

Samarbejdet tegnes af formanden for bestyrelsen og et bestyrelsesmedlem i forening. 
 

§ 13 Budget og regnskab 

Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil 31. december. 
Samarbejdets budgetter og budgetforslag m.v. samt regnskaber udarbejdes under iagttagelse af 
bestemmelserne i denne vedtægt. 
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der er valgt af 
generalforsamlingen for 2 år ad gangen.  
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Regnskabet underskrives af  den eksterne revisor, bestyrelsen og de interne revisorere. ne 
Bestyrelsen antager en registreret/statsautoriseret revisor.   Udgår 
 

§ 14 Udtræden 

Enhver af medlemmerne er berettiget til med 6 måneders varsel til den 1. januar at opsige sit 
medlemskab af samarbejdet.  
Opsigelsen skal være skriftlig og sendes til formanden.  
Såfremt et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser over for samarbejdet eller udviser 
en holdning eller adfærd, der på væsentlig måde virker hindrende for at samarbejdets aktiviteter 
og formål, således som beskrevet i formålsparagraffen, kan komme til udførelse, kan 
medlemmets deltagelse i samarbejdet bringes til ophør af de øvrige deltagere.  
Beslutning om eksklusion af et medlem kan alene træffes på en generalforsamling og en sådan 
beslutning kræver 2/3 af de afgivne stemmer blandt de øvrige medlemmer.  

 

§ 15 Opløsning af samarbejdet 

Samarbejdet kan opløses ved beslutning herom med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på 
generalforsamling samt alm. stemmeflertal blandt de fremmødte på en efterfølgende 
ekstraordinær generalforsamling. 
Når der af generalforsamlingen er truffet endelig beslutning om opløsning af samarbejdet, 
optager medlemmerne forhandling med henblik på at opnå en rimelig aftale om løsning af de 
økonomiske og tekniske problemer, der måtte opstå som følge af samarbejdets opløsning. 
I tilfælde af samarbejdets opløsning, af en hvilken som helst grund, forestår bestyrelsen eller en 
af generalforsamlingen udpeget likvidator realiseringen af samarbejdets aktiver, således at den 
herved konstaterede fortjeneste med fradrag af gæld m.v., respektive det herved konstaterede 
tab, fordeles mellem medlemmerne i forhold til deres samlede indskud. 

 

§ 16 Tvister 

Medlemmerne er enige om, at enhver tvist forsøges bilagt ved forhandling. 
Kan tvisten ikke løses ved forhandling, forelægges tvisten til afgørelse på førstkommende 
ordinære generalforsamling.  
 
 

§ 17 Ikrafttræden 

Vedtægterne træder i kraft den 26. februar 2020 


