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Nuværende formulering: Forslag til en ny formulering: 
Interessenter 

§ 8 

1. Vandafgiften for hele regnskabsåret forfalder 

til betaling l. april, medmindre 

repræsentantskabet træffer anden 

bestemmelse. Såfremt vandafgiften ikke er 

betalt på den på opkrævningen angivne 

seneste betalingsdato, fremsendes 

erindringsskrivelse eller opkrævning med 

tillæg af et af bestyrelsen fastsat gebyr på 

højst 25 % af årsafgiften for den pågældende 

installation. Indgår beløbet ikke herefter, kan 

vandforsyningen afbrydes og/eller fordringen 

overgives til retslig inkasso for restantens 

regning.  Genåbning kan kun finde sted efter 

betaling af et hvert skyldigt beløb med tillæg 

af omkostningerne ved afbrydelse og 

genåbning.  

 

Interessenter 

§ 8 

1. Vandafgiften for hele regnskabsåret forfalder til 

betaling l. februar, medmindre 

repræsentantskabet træffer and en bestemmelse. 

Interessenter der er kloakeret, betaler halv-

delen af deres forbrug hhv. 1. februar og 1. 

august. Såfremt vandafgiften ikke er betalt på 

den på opkrævningen angivne seneste 

betalingsdato, fremsendes erindringsskrivelse 

eller opkrævning med tillæg af et af bestyrelsen 

fastsat gebyr på højst 25 % af årsafgiften for den 

pågældende installation. Indgår beløbet ikke 

herefter, kan vandforsyningen afbrydes og/eller 

fordringen overgives til retslig inkasso for 

restantens regning.  Genåbning kan kun finde 

sted efter betaling af et hvert skyldigt beløb med 

tillæg af omkostningerne ved afbrydelse og 

genåbning. 

Interessentmøder 

§ 15 

Stk. 3 Forslag til repræsentanter og suppleanter skal 

fremsendes skriftligt være oplyst til bestyrelsen pr. 

brev eller e-mail, evt. i anbefalet brev, fremsendt til 

vandværkets kontor senest 8 dage før afholdelsen af 

interessentmødet. 

 

Interessentmøder 

§ 15 

Stk. 3 Forslag til repræsentanter og suppleanter skal 

fremsendes skriftligt og være oplyst til bestyrelsen pr. 

brev eller e-mail, evt. i anbefalet brev, fremsendt til 

vandværkets kontor senest 8 dage før afholdelsen af 

interessentmødet. Suppleanter som ønsker, at opstille 

som kandidat til repræsentantskabet, skal ligeledes 

oplyse dette på samme måde senest 8 dage før 

afholdelsen af interessentmødet 

§ 17 

1. Såvel ordinære som ekstraordinære 

interessentmøder indkaldes ved meddelelse i 

almindeligt brev, evt. som økonomibrev, til hver 

interessent til dennes senest interessentskabet 

bekendte adresse, afsendt senest 15 dage før 

mødedatoen.  Sammen med indkaldelsen skal 

dagsorden og for så vidt angår de ordinære 

interessentmøder regnskab og budget tilsendes 

interessenterne.  

 

§ 17 

1. Ordinære interessentmøder indkaldes ved 

annoncering på vandværkets hjemmeside i 

almindeligt brev, evt. som økonomibrev, senest 15 

dage før mødedatoen. Sammen med indkaldelsen 

skal dagsorden, regnskab og budget være tilgænge-

ligt for interessenterne på hjemmesiden. Dato og 

tidspunkt for ordinære interessentmødet meddeles 

på årsopgørelsen udsendt i begyndelsen af året. Evt. 

ekstraordinære interessentmøder indkaldes 

skriftligt ved meddelelse i almindeligt brev.  
2. På interessentmøderne har såvel den indtegnede 

som dennes medejer eller ægtefælle møde- og 

taleret.  

2 (uændret) På interessentmøderne har såvel den ind-

tegnede som dennes medejer eller ægtefælle møde- og 

taleret. 
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3. Nyt stk 3. 

 

Ny § 17 stk. 3.: 

Der anvendes elektronisk kommunikation i forholdet 

mellem den enkelte interessent og vandværket, herunder 

bestyrelsen og repræsentantskabet. Interessentmøder 

kan indkaldes ved brug af elektronisk kommunikation 

ved anvendelse af vandværkets hjemmeside. Interes-

senter, der ikke har adgang til elektronisk kommuni-

kation, kan efter aftale med vandværkets kontor få ud-

leveret relevante dokumenter og bilag på vilkår fastsat 

af bestyrelsen. 

Repræsentantskabet § 19 

Finder afgang sted mellem 2 ordinære 

interessentmøder, indtræder så vidt muligt en 

suppleant fra samme valggruppe, hvis valgperiode 

svarer til den afgåede repræsentants, eller - hvis dette 

ikke er muligt - en af de andre suppleanter, 

fortrinsvis fra samme valggruppe, udpeget af 

bestyrelsen ved lodtrækning.  Suppleanter indtræder 

altid i valgalder med den afgåede repræsentant, men 

når en suppleant, der har afløst en repræsentant fra 

en anden valggruppe, afgår efter tur, skal der på ny - 

så vidt muligt - vælges en repræsentant fra den 

oprindeligt udtrådtes gruppe. 

 

Repræsentantskabet § 19 

Finder afgang sted inden den 3 årige valgperiode er 

udløbet mellem 2 ordinære interessentmøder, indtræder 

så vidt muligt en suppleant fra samme valggruppe, hvis 

valgperiode svarer til den afgåede repræsentants, eller - 

hvis dette ikke er muligt - en af de andre suppleanter, 

fortrinsvis fra samme valggruppe, udpeget af bestyrel-

sen ved lodtrækning.  Suppleanter indtræder altid i 

valgalder med den afgåede repræsentant, men når en 

suppleant, der har afløst en repræsentant fra en anden 

valggruppe, afgår efter tur, skal der på ny - så vidt 

muligt - vælges en repræsentant fra den oprindeligt 

udtrådtes gruppe. Hvis en suppleant ikke er villig til at 

indtræde i repræsentantskabet suspenderes ved-

kommende fra kredsen af suppleanter. 
§ 20 

Repræsentantskabsmøder afholdes i marts/april og 

september/oktober samt i øvrigt når bestyrelsen eller 

7 medlemmer af repræsentantskabet ønsker det. 

Indkaldelser sker ved almindeligt brev, evt. som 

økonomibrev, afsendt 15 dage før mødedatoen, og 

dagsorden, eventuelle forslag og - for så vidt angår 

forårsmødet regnskab og budget skal så vidt muligt 

medsendes, men kan dog om fornødent eftersendes 

senest 7 dage før mødet. 

§ 20 

Repræsentantskabsmøder afholdes i marts/april og 

september/oktober samt i øvrigt når bestyrelsen eller 7 

medlemmer af repræsentantskabet ønsker det. 

Indkaldelser sker via e-mail ved almindeligt brev, evt. 

som økonomibrev, afsendt 15 dage før mødedatoen, og 

dagsorden, eventuelle forslag og - for så vidt angår 

forårsmødet regnskab og budget skal så vidt muligt 

medsendes, men kan dog om fornødent eftersendes 

senest 7 dage før mødet. Det påhviler den enkelte 

repræsentant i vandværket at sikre sig, at den daglige 

ledelse kan kommunikere elektronisk med medlemmet 

ved indlevering af gyldig e-mailadresse 

Regnskab og Revision § 28, stk. 2 

Regnskabet skal revideres af en af repræsentant-

skabet valgt statsautoriseret revisor. Regnskabet for 

det forløbne år skal afgives til revisionen senest den 

15. februar 

Regnskab og Revision § 28, stk. 2 

Regnskabet skal revideres af en af repræsentantskabet 

valgt statsautoriseret eller registreret revisor. 

Regnskabet for det forløbne år skal afgives til 

revisionen senest den 15. februar 

 

 


