
1. Forslag til ændring af vedtægter. 
 
Nuværende §3 

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. 

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er 

medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen. 

Nyt forslag til §3 

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.  

Hvis en ejendom har mere end én ejer, da har ejendommen kun én stemme.  

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på 

ejendommen eller bosiddende sammen med vedkommen på en anden ejendom, fuldmagt til at 

varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.  

Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk af bestyrelsen.  

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.  

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er 

medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen. 

Begrundelse for ændring:  

Der er mange som har særeje, ikke er gift, eller kone/mand er ene underskriver på tinglysningen. Der 

giver de gamle vedtægter ikke ”plads til” at samlever kan deltage i bestyrelsen.  

Danske Vandværker har næsten samme formulering i deres ”standart” vedtægter. Se evt. 

https://danskevv.dk/viden/administration-og-oekonomi/vedtaegter-og-regulativ/vedtaegter-for-a-m-b-

a/ 

Teksten ”eller bosiddende sammen med vedkommen på en anden ejendom” er noget jeg har tilføjet for 

at tage hensyn til de mange sommerhus ejere i værkes forsyningsområde. 

 

2. Forslag til ændring af vedtægter. 

Forslag til tilføjelse til §8 

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes digitalt.  

Digital generalforsamling kan være et supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen.  

Dette muliggør, at medlemmerne kan deltage elektronisk i og stemme under generalforsamlingen uden 

at være fysisk til stede. 

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i 

forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, 

at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om 

generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at 

der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og 

stemme på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen skal gøre medlemmerne bekendte med, at der afholdes en digital generalforsamling i 

forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 



Bestyrelsen skal oplyse medlemmerne om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med 

generalforsamlingen. Selskabets medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den 

digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved 

generalforsamlingen. 

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, 

således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig 

afstemning. 

Begrundelse for ændring:  

Danske Vandværker har samme formulering i deres ”standart” vedtægter. Se evt. 

https://danskevv.dk/viden/administration-og-oekonomi/vedtaegter-og-regulativ/vedtaegter-for-a-m-b-

a/ 

Denne ændring er ikke vigtigt, men bare for at sikre at generalforsamling i tilfælde af en ny corona 

e.lign.  

 

Med venlig Hilsen 

Lars K Andersen  


