
VEDTÆGTER 
FOR 

RINGKØBING-SKJERN VAND A/S 

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Vand A/S. 

1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 

2. Selskabets formål

2.1 Selskabets formål er at varetage vandforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern 
Kommune.  

2.2 Selskabets formue og indtægterne ved vandforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til 
andet formål end varetagelse af vandforsyningsaktiviteterne. Selskabets aktiviteter drives i 
overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder de til enhver tid 
gældende prisbestemmelser for vandforsyninger. 

2.3 Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til vandforsyningsvirk-
somhed, når denne virksomhed udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden kan udøves 
gennem et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ikke i et 
selvstændigt selskab med begrænset ansvar, skal virksomheden holdes regnskabsmæssigt 
adskilt fra aktiviteter forbundet med vandforsyningsvirksomheden. 

2.4 Selskabet driver vandforsyningen effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet 
med hensyntagen til forsyningssikkerhed og naturen samt gennemskuelighed for forbru-
gerne.  

3. Selskabets kapital

3.1 Selskabets selskabskapital udgør nominelt DKK 26.613.000,00, skriver totiseks millioner 
sekshundrede tretten tusinde 00/100 fordelt i kapitalandele af DKK 1.000,00 eller multipla 
heraf.  

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt. 

3.3 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. 



3.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer. 

3.5 Kapitalejerne er ikke forpligtet til at lade deres kapitalandele indløse helt eller delvist af 
selskabet eller andre. 

4. Generalforsamlinger

4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de 
i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser. 

4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller på et andet af bestyrelsen fast-
sat sted. 

4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede nærmere forskrifter om gennemførelse af delvise 
eller fuldstændige elektroniske generalforsamlinger. 

4.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte 
årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regn-
skabsårets slutning.   

4.5 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at et bestyrelsesmed-
lem, revisor eller kapitalejeren har forlangt det. 

4.6 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers 
varsel ved almindelig brev, telefax eller e-mail med angivelse af dagsorden til de i selska-
bets ejerbog noterede kapitalejere. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for general-
forsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlin-
gen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Samtidig med indkaldel-
sen til ordinær generalforsamling fremsendes et eksemplar af årsrapporten med årsberet-
ning og revisors påtegning. 

4.7 Senest 2 uger før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, 
der agtes fremsat på generalforsamlingen, fremsendes til kapitalejerne, jf. dog pkt. 4.8. 

4.8 Forslag fra kapitalejernes side må, for at komme til behandling på en generalforsamling, 
være indgivet til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

5.1 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte: 
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1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

4. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.

5. Eventuelt valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand
for bestyrelsen.

6. Valg af revision.

7. Eventuelt.

6. Stemmer på generalforsamlingen

6.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på DKK 1.000,00 én stemme. 

6.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre 
selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. 

6.3 Vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets likvidation er kun 
gyldig, medmindre præceptive lovbestemmelser foreskriver andet, såfremt den tiltrædes af 
mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen re-
præsenterede stemmeberettigede selskabskapital. 

7. Selskabets ledelsesorganer

7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer. Generalforsamlingen vælger 5-9 
medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand for bestyrelsen. Forbruger-
ne på vand- og spildevandsområdet vælger ved direkte valg 2 medlemmer til bestyrelsen, 
jf.pkt.8. 

7.1 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år af gangen og valg af 
disse bestyrelsesmedlemmer finder sted på førstkommende generalforsamling, der følger 
byrådets konstituerende møde efter kommunalvalg. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan 
finde sted.  
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7.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed 
er formandens stemme afgørende. 

7.3 Bestyrelsen udpeger en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer til at varetage den daglige 
ledelse af selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for at ansætte og afskedige medlemmer af di-
rektionen. 

7.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit 
hverv.  

8. Valg af forbrugerrepræsentanter

8.1 Forbrugerne i selskaberne, Ringkøbing-Skjern Vand A/S og Ringkøbing-Skjern Spilde-
vand A/S, vælger i forening og ved direkte valg 2 forbrugerrepræsentanter til selskabets 
bestyrelse. 

8.2 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4 års periode, idet indtræden i 
bestyrelsen sker pr. 1. januar i året efter valghandlingen. 

8.3 Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, der til eget forbrug aftager forsy-
ningsydelser fra et eller flere forsyningsselskaber nævnt i pkt. 8.1. 

8.4 Enhver med forbrugerstatus, jf. pkt. 8.3, har valgret til valget. 

8.5 Enhver myndig, fysisk person er valgbar. 

8.6 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ med uddybende og supplerende regler vedrørende 
afholdelse af valget, kredsen af stemmeberettigede forbrugere mv. Valgdato og valgperio-
de mv. offentliggøres forud for afholdelsen af forbrugervalg. 

8.7 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har i forhold til bestyrelsesarbejdet i øvrigt 
samme rettigheder og pligter som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-
lemmer. 

9. Tegningsregel

9.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en direktør 
sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede besty-
relse. 
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10. Information af forbrugere

10.1 Bestyrelsen er forpligtet til at fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat 
vedrørende selskabets ordinære generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmo-
det herom.  

10.2 Har en forbruger fremsat anmodning efter pkt. 9.1., skal årsrapporten fremsendes senest 2 
uger før selskabets ordinære generalforsamling. Dagsorden for generalforsamlingen skal 
fremsendes senest 2 uger før afholdelsen af denne. Referat af generalforsamlingen skal 
fremsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.  

11. Regnskab og revision

11.1 Revision af selskabets regnskaber foretages af en på generalforsamlingen valgt statsautori-
seret eller registreret revisor, der vælges for ét år ad gangen. 

12. Regnskabsår

12.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. 

13. Årsrapporten

13.1 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økono-
miske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige af-
skrivninger og hensættelser. 

Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den [dato] 2013. 
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	Bilag 22A
	Bilag 22B
	Bilag 24A
	1. Formål og baggrund
	1.1 Nærværende valgregulativ (herefter ”Valgregulativet”) fastsætter reglerne for fælles valg af forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne for Ringkøbing-Skjern Vand A/S og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S (herefter ”Selskaberne”).
	1.2 Ifølge Selskabernes vedtægter skal der vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter. For at imødegå risikoen for nødvendig-heden af afholdelsen af et yderligere forbrugervalg midt i valgperioden vælges endvidere op til 4 suppleanter for de 2 repræsenta...
	1.3 Forbrugerrepræsentanterne vælges ved direkte valg af for-brugerne i Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Vand A/S i forening.
	1.4 De 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vil ved indtræden i Selskabernes bestyrelser have nøjagtig samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Herunder vil bestyrelsesmedlemmerne være forpligtet til under varetagelsen af hve...

	2. Selskabets vedtægter
	2.1 Selskabernes vedtægter indeholder de nærmere bestemmelser om valg af forbrugerrepræsentanter, idet nærværende Valg-regulativ – udover en gentagelse af disse hovedbestemmelser – indeholder en nærmere uddybning og præcisering af den tekniske gennemf...
	2.2 Valgregulativet er udstedt af Selskabernes bestyrelser.

	3.  Valgtidspunkt og valgperiode
	3.1 Valg af forbrugerrepræsentanter finder sted i andet halvår af 2013 og herefter hvert 4. år i perioden mellem august og december.
	3.2 Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen.
	3.3 Forbrugerrepræsentanterne indtræder i Selskabernes bestyrelser den 1. januar i året efter valget.

	4. Forbrugerstatus og valgret
	4.1 Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, som aftager vand- og/eller spildevandsydelser fra Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og/eller Ringkøbing-Skjern Vand A/S. Personer med kontraktligt medlemskab eller tilknyttet tømningsordninge...
	4.2 Det er ikke en betingelse for at opnå forbrugerstatus og dermed valgret efter Valgregulativet, at forbrugeren er ejer af fast ejen-dom, når blot den fysiske eller juridiske person - som for eksempel som lejer, andelshaver mv. - selv aftager ydelse...
	4.3 Enhver forbruger, jf. definitionen i afsnit 4.1-4.2, har 1 stemme pr. forsyningsart, som forbrugeren aftager. Dette gælder uanset antallet af adresser forbrugeren aftager ydelser på. Der kan kun afgives én stemme pr. boligenhed i de tilfælde, hvor...
	4.4 Enhver forbruger, jf. definitionen i afsnit 4.1-4.2, har valgret til valget af forbrugerrepræsentanter (og suppleanter).
	4.5 Ved gennemførelsen af valget udstedes til enhver forbruger, som anmoder herom, en stemmeseddel pr. forsyningsart, som for-brugeren aftager, jf. punkt 4.1-4.3.

	5. Valgbarhed
	5.1 Valgbar er enhver myndig, fysisk person, uanset om vedkom-mende er forbruger eller aftager forsyningsydelser fra Ringkøbing-Skjern Vand A/S og/eller Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S.
	5.2 Personer, som i forvejen sidder som bestyrelsesmedlemmer i et eller flere af Selskaberne kan vælge at kandidere i forbindelse med et kommende forbrugervalg. Såfremt et siddende bestyrelsesmedlem stiller op som kandidat ved et forbrugervalg, vil de...

	6. Valgledelse
	6.1 Valget ledes af den siddende bestyrelse i Selskaberne eller af et blandt bestyrelserne udpeget udvalg (herefter ”Valgudvalget”), der har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og træffer alle beslutninger angående ledelsen af valget, her...
	6.2 Bestyrelserne eller Valgudvalget kan udpege en mere teknisk valgledelse, der forestår den praktiske gennemførelse af valget.
	6.3 Bestyrelserne/Valgudvalget har ansvaret for, at der bliver udarbejdet dokumentationsmateriale fra valget, hvor alle forhold af betydning, herunder referater, indhold af bekendtgørelser, beslutninger, valgresultater, skal fremgå. Dokumentations-mat...

	7. Valgperiode og annoncering heraf
	7.1 Valgudvalget fastsætter en periode for valgets afholdelse (herefter ”Valgperioden”), hvis udløb samtidig er frist for ind-sendelse af brevstemmer. Valgperioden annonceres i den lokale presse og på Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S’ hjemmeside senest...

	8. Opstilling af kandidater
	8.1 Valgudvalget skal samtidig med den i pkt. 7.1 nævnte annoncering, opfordre kandidater til at stille op. Kandidat-anmeldelsesskema kan rekvireres hos Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S.
	8.2 Forslag til kandidater skal være Selskaberne i hænde senest 30 dage efter offentliggørelsen af afholdelsen af valget.
	8.3 Kandidater skal på kandidatanmeldelserne erklære sig villige til at modtage valget til bestyrelserne i begge Selskaberne.
	8.4 Valgudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt de opstillede kandidater er valgbare. Senest 5 dage før Valgperiodens start skal Valgudvalget offentliggøre den godkendte kandidatliste på Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S’ hjemmeside samt ved annon-cerin...
	8.5 Hvis der ved udløbet af den i punkt 8.2 nævnte frist kun er anmeldt 2 kandidater, betragtes kandidaterne som valgt uden afholdelse af valg, såfremt kandidaterne opfylder valgbarheds-betingelserne.
	8.6 Ved rettidig modtagelse af mere end 2 kandidater til valget, udfærdiges stemmesedler med angivelse af samtlige kandidater i tilfældig rækkefølge, idet rækkefølgen afgøres ved lodtrækning forestået af Valgudvalget eller ekstern rådgiver.
	8.7 Hvis der ved udløbet af den i pkt. 8.2 nævnte frist er anmeldt færre end 6 kandidater, men over 2 kandidater, justeres antallet af det antal suppleanter, som skal vælges, i overensstemmelse hermed, jfr. pkt. 1.2.

	9. Valghandlingen
	9.1 Valghandlingen gennemføres ved afgivelse af stemme pr. brev i Valgperioden i henhold til pkt. 4.5.
	9.2 Fysiske og juridiske personer, som aftager vand- og/eller spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug, som ønsker at afgive stemme, skal senest 10 dage før Valgperiodens afslutning rette henvendelse til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S og anmode ...
	9.3 Valgudvalget fører en valgbog, som med udgangspunkt i Selskabets registreringer af ejendomme, som er tilsluttet, jfr. pkt. 4.1, er udgangspunktet for afgørelsen af forbrugerens valgret. Alle med forbrugerstatus, jf. pkt. 4.1-4.2, som anmoder om fr...
	9.4 Der kan stemmes på én kandidat ved afkrydsning på stemme-sedlen. Afkrydses flere kandidater, er stemmesedlen ugyldig.
	9.5 Stemmesedlerne skal tilbagesendes til Selskaberne i den med-sendte, frankerede svarkuvert og være Selskaberne i hænde senest kl. 12 dagen efter Valgperiodens udløb.
	9.6 Stemmesedler, som ikke modtages i medsendte, frankerede svarkuvert, er ikke gyldige.

	10. Optælling
	10.1 Umiddelbart efter valgperiodens udløb foretages optælling af de modtagne, gyldige stemmer.
	10.2 Optællingen foretages af Valgudvalget og ekstern rådgiver, der udarbejder protokol over optællingsresultatet til forelæggelse og godkendelse for Valgudvalget, og den eksterne rådgiver.

	11. Resultat
	11.1 De 2 kandidater, som har opnået de højeste antal stemmer ved valget, er valgt som forbrugerrepræsentanter for forbrugerne til Selskabernes bestyrelse.
	11.2 Kandidater, som herefter ikke er valgt som forbruger-repræsentanter til Selskabernes bestyrelser, er herefter valgt som suppleanter i rækkefølge efter det antal stemmer, som de enkelte kandidater har opnået. Det vil sige, at den kandidat, som har...
	11.3 I tilfælde af stemmelighed mellem 2 kandidater, afgør den eksterne rådgiver ved lodtrækning, hvilken af kandidaterne, der skal betragtes som valgt som henholdsvis forbrugerrepræsentant, 1., 2., 3. og 4. suppleant.
	11.4 Valgresultatet offentliggøres umiddelbart efter Valgudvalgets og den eksterne rådgivers godkendelse af protokollen, jf. afsnit 10.2. Offentliggørelsen sker på Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S’ hjemmeside og i den lokale presse senest 10 dage efter...

	12. Klage over valget
	12.1 Klage over valget skal skriftligt indgives til Valgudvalget inden 8 dage efter resultatets offentliggørelse, jf. afsnit 11.4.
	12.2 Valgudvalget træffer endelig afgørelse om klagen.

	13. Udtræden
	13.1 Hvis et forbrugervalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrel-serne - uanset af hvilken grund – erstattes den pågældende af 1. suppleanten. Såfremt 1. suppleanten imidlertid er blevet forhindret/ikke ønsker at indtræde i bestyrelserne på det på-g...
	13.2 Måtte den situation indtræffe, at der på baggrund af forfald blandt forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ikke længere sidder 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelserne, kan bestyrelserne efter omstændighederne beslutte,...


	Bilag 24B
	1. Navn
	1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S.
	1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.
	1.2.1 Selskabets binavne er Ringkøbing Forsyning A/S  (Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S) og Skjern Forsyning A/S (Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S).


	2. Selskabets formål
	2.1 Selskabets formål er at koordinere forsyningsaktiviteterne i koncernen, ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune.
	2.2 Selskabet ejer datterselskaber, som varetager biogas-, vand- og spildevandsforsyningsaktiviteter. Selskabet er koncernens serviceselskab og på hhv. el- og vandforsyningsområderne, idet selskabet på markedsmæssige vilkår leverer tjenesteydelser til...
	2.3 Selskabet kan – udover de i pkt. 2.2 nævnte forsyningsaktiviteter – påbegynde virksomhed med rensning og afledning af spildevand i et særskilt datterselskab, ligesom selskabet kan eje datterselskaber eller besidde ejerandele i selskaber, der udøve...
	2.4 Selskabets – og datterselskabernes – aktiviteter skal udøves i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovgivningsmæssige rammer for kommunalt ejede forsyningsselskaber.
	2.5 Selskabet skal varetage dets aktiviteter i god dialog med kapitalejeren. Hvor det er muligt, skal selskabets aktiviteter koordineres med kapitalejerens aktiviteter. Mellem selskabet og kapitalejeren indgås en rammeaftale.

	3. Selskabets kapital
	3.1 Selskabets selskabskapital udgør nominelt DKK 51.000.000,00, skriver kroner femtien millioner 00/100 fordelt i kapitalandele af DKK 1.000,00 eller multipla heraf.
	3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
	3.3 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
	3.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
	3.5 Kapitalejerne er ikke forpligtet til at lade deres kapitalandele indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.

	4. Generalforsamlinger
	4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
	4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller på et andet af bestyrelsen fastsat sted.
	4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede nærmere forskrifter om gennemførelse af delvise eller fuldstændige elektroniske generalforsamlinger.
	4.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets slutning.
	4.5 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldesafholdes senest 2 uger efter, at et bestyrelsesmedlem, revisor eller kapitalejeren har forlangt det.
	4.6 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved almindelig brev, telefax eller e-mail med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere. Indkaldelsen skal indeholde dags...
	4.7 Senest 2 uger før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, fremsendes til kapitalejerne, jf. dog pkt. 4.8.
	4.8 Forslag fra kapitalejernes side må, for at komme til behandling på en generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

	5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
	5.1 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte:

	6. Stemmer på generalforsamlingen
	6.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på DKK 1.000,00 én stemme.
	6.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
	6.3 Vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets likvidation er kun gyldig, medmindre præceptive lovbestemmelser foreskriver andet, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalf...

	7. Selskabets ledelsesorganer
	7.1 Generalforsamlingen vælger 5-68 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand for bestyrelsen. Forbrugerne på el- vand- og spildevandsområdet vælger 2 medlemmer til bestyrelsen, jf. pkt. 8.
	7.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år af gangen og valg af disse bestyrelsesmedlemmer finder sted på førstkommende generalforsamling, der følger byrådets konstituerende møde efter kommunalvalg. Genvalg af bestyrelsesmedl...
	7.3 Herudover vælges af medarbejderne et antal bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med den procedure, som følger af selskabsloven.
	7.4 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
	7.5 Bestyrelsen udpeger en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for at ansætte og afskedige medlemmer af direktionen.
	7.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

	1. Forbrugerindflydelse og forbrugervalg
	1.1 Selskabet, gennemfører forbrugervalg, som sikrer, at forbrugerne i de af selskabets datterselskaber, der driver forsyningsvirksomhed (Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, Ringkøbing-Skjern Vand A/S og Ringkøbing-Skjern Elnet A/S) kan vælge op til 2 m...
	1.1 Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, som aftager el- vand- eller spildevandsydelser fra Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, Ringkøbing-Skjern Vand A/S, eller Ringkøbing-Skjern Elnet A/S, herunder fysiske eller juridiske personer,...
	1.1 Valg af forbrugerrepræsentanter finder sted i det kvartal, hvori der afholdes kommunalvalg, idet der dog afholdes valg første gang i 2. kvartal 2011.
	1.1 Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, idet forbrugerrepræsentanterne, der vælges ved valg i 2. kvartal 2011, dog kun vælges for perioden indtil 1. januar 2014.
	1.1 De nærmere regler for gennemførelsen af forbrugervalget fastlægges i et valgregulativ, som vedtages af den til enhver tid siddende bestyrelse i Selskabet. Valgregulativet offentliggøres på Selskabets hjemmeside m.v.
	1.1 Selskabet drager omsorg for, at forbrugere i god tid forud for ethvert valg får relevant information om, hvornår og hvordan valg af forbrugerrepræsentanter gennemføres. Informationen offentliggøres bl.a. i den lokale presse og på Selskabets hjemme...

	8. Tegningsregel
	8.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

	9. Information af forbrugere
	9.1 Bestyrelsen er forpligtet til at fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende selskabets ordinære generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.
	9.2 Har en forbruger fremsat anmodning efter pkt. 9.19.110.1., skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før selskabets ordinære generalforsamling. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremsendes senest 2 uger før afholdelsen af denne. Referat af g...

	10. Udbytte
	10.1 Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales eventuelt udbytte fra selskabet til den, der i ejerbogen står anført som ejer af den/de pågældende kapitalandel(e).
	10.2 Udbytte, der ikke er hævet inden fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.
	10.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven.
	10.4 Ekstraordinært udbytte kan udloddes kontant og i andre værdier end kontante midler.

	11. Regnskab og revision
	11.1 Revision af selskabets regnskaber foretages af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for ét år ad gangen.

	12. Regnskabsår
	12.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

	13. Årsrapporten
	13.1 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og hensættelser.


	Bilag 24C
	1. Navn
	1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S.
	1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.
	1.2.1 Selskabets binavne er Ringkøbing Forsyning A/S og Skjern Forsyning A/S.


	2. Selskabets formål
	2.1 Selskabets formål er at koordinere forsyningsaktiviteterne i koncernen, ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune.
	2.2 Selskabet ejer datterselskaber, som varetager biogas-, vand- og spildevandsforsyningsaktiviteter. Selskabet er koncernens serviceselskab og leverer tjenesteydelser til datterselskaberne.
	2.3 Selskabet kan – udover de i pkt. 2.2 nævnte forsyningsaktiviteter – eje datterselskaber eller besidde ejerandele i selskaber, der udøver anden forsyningsvirksomhed eller virksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed indenfor lovgivningens ti...
	2.4 Selskabets – og datterselskabernes – aktiviteter skal udøves i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovgivningsmæssige rammer for kommunalt ejede forsyningsselskaber.
	2.5 Selskabet skal varetage dets aktiviteter i god dialog med kapitalejeren. Hvor det er muligt, skal selskabets aktiviteter koordineres med kapitalejerens aktiviteter.

	3. Selskabets kapital
	3.1 Selskabets selskabskapital udgør nominelt DKK 51.000.000,00, skriver kroner femtien millioner 00/100 fordelt i kapitalandele af DKK 1.000,00 eller multipla heraf.
	3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
	3.3 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
	3.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
	3.5 Kapitalejerne er ikke forpligtet til at lade deres kapitalandele indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.

	4. Generalforsamlinger
	4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
	4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller på et andet af bestyrelsen fastsat sted.
	4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede nærmere forskrifter om gennemførelse af delvise eller fuldstændige elektroniske generalforsamlinger.
	4.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets slutning.
	4.5 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at et bestyrelsesmedlem, revisor eller kapitalejeren har forlangt det.
	4.6 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved almindelig brev, telefax eller e-mail med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere. Indkaldelsen skal indeholde dags...
	4.7 Senest 2 uger før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, fremsendes til kapitalejerne, jf. dog pkt. 4.8.
	4.8 Forslag fra kapitalejernes side må, for at komme til behandling på en generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

	5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
	5.1 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte:

	6. Stemmer på generalforsamlingen
	6.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på DKK 1.000,00 én stemme.
	6.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
	6.3 Vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets likvidation er kun gyldig, medmindre præceptive lovbestemmelser foreskriver andet, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalf...

	7. Selskabets ledelsesorganer
	7.1 Generalforsamlingen vælger 5-8 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand for bestyrelsen.
	7.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år af gangen og valg af disse bestyrelsesmedlemmer finder sted på førstkommende generalforsamling, der følger byrådets konstituerende møde efter kommunalvalg. Genvalg af bestyrelsesmedl...
	7.3 Herudover vælges af medarbejderne et antal bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med den procedure, som følger af selskabsloven.
	7.4 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
	7.5 Bestyrelsen udpeger en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for at ansætte og afskedige medlemmer af direktionen.
	7.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

	8. Tegningsregel
	8.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

	9. Information af forbrugere
	9.1 Bestyrelsen er forpligtet til at fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende selskabets ordinære generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.
	9.2 Har en forbruger fremsat anmodning efter pkt. 9.1, skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før selskabets ordinære generalforsamling. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremsendes senest 2 uger før afholdelsen af denne. Referat af generalfo...

	10. Udbytte
	10.1 Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales eventuelt udbytte fra selskabet til den, der i ejerbogen står anført som ejer af den/de pågældende kapitalandel(e).
	10.2 Udbytte, der ikke er hævet inden fem år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.
	10.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven.
	10.4 Ekstraordinært udbytte kan udloddes kontant og i andre værdier end kontante midler.

	11. Regnskab og revision
	11.1 Revision af selskabets regnskaber foretages af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for ét år ad gangen.

	12. Regnskabsår
	12.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

	13. Årsrapporten
	13.1 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og hensættelser.


	Bilag 24D
	1. Navn og hjemsted
	1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S.
	1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

	2. Selskabets formål
	2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.
	2.2 Selskabets formue og indtægterne ved spildevandsforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af spildevandsforsyningsaktiviteterne. Selskabets aktiviteter drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgi...
	2.3 Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til spildevandforsyningsvirksomhed, når denne virksomhed udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden kan udøves gennem et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ...
	2.4 Selskabet driver spildevandsforsyningen effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed og naturen samt gennemskuelighed for forbrugerne.

	3. Selskabets kapital
	3.1 Selskabets selskabskapital udgør nominelt DKK 25.013.000 skriver totifem millioner tretten tusinde 00/100 fordelt i kapitalandele af DKK 1.000,00 eller multipla heraf.
	3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
	3.3 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
	3.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
	3.5 Kapitalejerne er ikke forpligtet til at lade deres kapitalandele indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.

	4. Generalforsamlinger
	4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
	4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller på et andet af bestyrelsen fastsat sted.
	4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede nærmere forskrifter om gennemførelse af delvise eller fuldstændige elektroniske generalforsamlinger.
	4.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets slutning.
	4.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdesindkaldes senest 2 uger efter, at et bestyrelsesmedlem, revisor eller kapitalejeren har forlangt det.
	4.6 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved almindelig brev, telefax eller e-mail med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere. Indkaldelsen skal indeholde dags...
	4.7 Senest 2 uger før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, fremsendes til kapitalejerne, jf. dog pkt. 4.8.
	4.8 Forslag fra kapitalejernes side må, for at komme til behandling på en generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

	5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
	5.1 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte:

	6. Stemmer på generalforsamlingen
	6.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på DKK 1.000,00 én stemme.
	6.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
	6.3 Vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets likvidation er kun gyldig, medmindre præceptive lovbestemmelser foreskriver andet, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalf...

	7. Selskabets ledelsesorganer
	7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer. Generalforsamlingen vælger 5-9 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand for bestyrelsen. Forbrugerne på el- vand- og spildevandsområdet vælger ved direkte valg 2 medlemmer til b...
	7.1 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år af gangen og valg af disse bestyrelsesmedlemmer finder sted på førstkommende generalforsamling, der følger byrådets konstituerende møde efter kommunalvalg. Genvalg af bestyrelsesmedl...
	7.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
	7.3 Bestyrelsen udpeger en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for at ansætte og afskedige medlemmer af direktionen.
	7.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

	8. Valg af forbrugerrepræsentanter
	8.1 Forbrugerne i selskaberne, Ringkøbing-Skjern Vand A/S og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, vælger i forening og ved direkte valg 2 forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse.
	8.2 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4 års periode, idet indtræden i bestyrelsen sker pr. 1. januar i året efter valghandlingen.
	8.3 Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, der til eget forbrug aftager forsyningsydelser fra et eller flere forsyningsselskaber nævnt i pkt. 8.1.
	8.4 Enhver med forbrugerstatus, jf. pkt. 8.3, har valgret til valget.
	8.5 Enhver myndig, fysisk person er valgbar.
	8.6 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ med uddybende og supplerende regler vedrørende afholdelse af valget, kredsen af stemmeberettigede forbrugere mv. Valgdato og valgperiode mv. offentliggøres forud for afholdelsen af forbrugervalg.
	8.7 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har i forhold til bestyrelsesarbejdet i øvrigt samme rettigheder og pligter som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

	9. Tegningsregel
	9.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

	10. Information af forbrugere
	10.1 Bestyrelsen er forpligtet til at fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende selskabets ordinære generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.
	10.2 Har en forbruger fremsat anmodning efter pkt. 10.19.1., skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før selskabets ordinære generalforsamling. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremsendes senest 2 uger før afholdelsen af denne. Referat af gen...

	11. Regnskab og revision
	11.1 Revision af selskabets årsrapporter foretages af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for ét år ad gangen.

	12. Regnskabsår
	12.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

	13. Årsrapporten
	13.1 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og hensættelser.


	Bilag 24E
	1. Navn og hjemsted
	1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S.
	1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

	2. Selskabets formål
	2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.
	2.2 Selskabets formue og indtægterne ved spildevandsforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af spildevandsforsyningsaktiviteterne. Selskabets aktiviteter drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgi...
	2.3 Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til spildevandforsyningsvirksomhed, når denne virksomhed udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden kan udøves gennem et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ...
	2.4 Selskabet driver spildevandsforsyningen effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed og naturen samt gennemskuelighed for forbrugerne.

	3. Selskabets kapital
	3.1 Selskabets selskabskapital udgør nominelt DKK 25.013.000 skriver totifem millioner tretten tusinde 00/100 fordelt i kapitalandele af DKK 1.000,00 eller multipla heraf.
	3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
	3.3 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
	3.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
	3.5 Kapitalejerne er ikke forpligtet til at lade deres kapitalandele indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.

	4. Generalforsamlinger
	4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
	4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller på et andet af bestyrelsen fastsat sted.
	4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede nærmere forskrifter om gennemførelse af delvise eller fuldstændige elektroniske generalforsamlinger.
	4.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets slutning.
	4.5 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at et bestyrelsesmedlem, revisor eller kapitalejeren har forlangt det.
	4.6 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved almindelig brev, telefax eller e-mail med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere. Indkaldelsen skal indeholde dags...
	4.7 Senest 2 uger før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, fremsendes til kapitalejerne, jf. dog pkt. 4.8.
	4.8 Forslag fra kapitalejernes side må, for at komme til behandling på en generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

	5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
	5.1 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte:

	6. Stemmer på generalforsamlingen
	6.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på DKK 1.000,00 én stemme.
	6.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
	6.3 Vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets likvidation er kun gyldig, medmindre præceptive lovbestemmelser foreskriver andet, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalf...

	7. Selskabets ledelsesorganer
	7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer. Generalforsamlingen vælger 5-9 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand for bestyrelsen. Forbrugerne på  vand- og spildevandsområdet vælger ved direkte valg 2 medlemmer til best...
	7.1 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år af gangen og valg af disse bestyrelsesmedlemmer finder sted på førstkommende generalforsamling, der følger byrådets konstituerende møde efter kommunalvalg. Genvalg af bestyrelsesmedl...
	7.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
	7.3 Bestyrelsen udpeger en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for at ansætte og afskedige medlemmer af direktionen.
	7.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

	8. Valg af forbrugerrepræsentanter
	8.1 Forbrugerne i selskaberne, Ringkøbing-Skjern Vand A/S og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, vælger i forening og ved direkte valg 2 forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse.
	8.2 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4 års periode, idet indtræden i bestyrelsen sker pr. 1. januar i året efter valghandlingen.
	8.3 Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, der til eget forbrug aftager forsyningsydelser fra et eller flere forsyningsselskaber nævnt i pkt. 8.1.
	8.4 Enhver med forbrugerstatus, jf. pkt. 8.3, har valgret til valget.
	8.5 Enhver myndig, fysisk person er valgbar.
	8.6 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ med uddybende og supplerende regler vedrørende afholdelse af valget, kredsen af stemmeberettigede forbrugere mv. Valgdato og valgperiode mv. offentliggøres forud for afholdelsen af forbrugervalg.
	8.7 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har i forhold til bestyrelsesarbejdet i øvrigt samme rettigheder og pligter som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

	9. Tegningsregel
	9.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

	10. Information af forbrugere
	10.1 Bestyrelsen er forpligtet til at fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende selskabets ordinære generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.
	10.2 Har en forbruger fremsat anmodning efter pkt. 10.1., skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før selskabets ordinære generalforsamling. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremsendes senest 2 uger før afholdelsen af denne. Referat af genera...

	11. Regnskab og revision
	11.1 Revision af selskabets årsrapporter foretages af en på generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for ét år ad gangen.

	12. Regnskabsår
	12.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

	13. Årsrapporten
	13.1 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og hensættelser.
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	2.2 Selskabets formue og indtægterne ved vandforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af vandforsyningsaktiviteterne. Selskabets aktiviteter drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunde...
	2.3 Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til vandforsyningsvirksomhed, når denne virksomhed udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden kan udøves gennem et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ikke i...
	2.4 Selskabet driver vandforsyningen effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed og naturen samt gennemskuelighed for forbrugerne.

	3. Selskabets kapital
	3.1 Selskabets selskabskapital udgør nominelt DKK 26.613.000,00, skriver totiseks millioner sekshundrede tretten tusinde 00/100 fordelt i kapitalandele af DKK 1.000,00 eller multipla heraf.
	3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
	3.3 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
	3.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
	3.5 Kapitalejerne er ikke forpligtet til at lade deres kapitalandele indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.

	4. Generalforsamlinger
	4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
	4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller på et andet af bestyrelsen fastsat sted.
	4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede nærmere forskrifter om gennemførelse af delvise eller fuldstændige elektroniske generalforsamlinger.
	4.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets slutning.
	4.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes indkaldes senest 2 uger efter, at et bestyrelsesmedlem, revisor eller kapitalejeren har forlangt det.
	4.6 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved almindelig brev, telefax eller e-mail med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere. Indkaldelsen skal indeholde dags...
	4.7 Senest 2 uger før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, fremsendes til kapitalejerne, jf. dog pkt. 4.8.
	4.8 Forslag fra kapitalejernes side må, for at komme til behandling på en generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

	5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
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	6. Stemmer på generalforsamlingen
	6.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på DKK 1.000,00 én stemme.
	6.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
	6.3 Vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets likvidation er kun gyldig, medmindre præceptive lovbestemmelser foreskriver andet, såfremt den tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalf...

	7. Selskabets ledelsesorganer
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	7.1 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år af gangen og valg af disse bestyrelsesmedlemmer finder sted på førstkommende generalforsamling, der følger byrådets konstituerende møde efter kommunalvalg. Genvalg af bestyrelsesmedl...
	7.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
	7.3 Bestyrelsen udpeger en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for at ansætte og afskedige medlemmer af direktionen.
	7.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

	8. Valg af forbrugerrepræsentanter
	8.1 Forbrugerne i selskaberne, Ringkøbing-Skjern Vand A/S og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, vælger i forening og ved direkte valg 2 forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse.
	8.2 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4 års periode, idet indtræden i bestyrelsen sker pr. 1. januar i året efter valghandlingen.
	8.3 Forbrugerstatus har enhver fysisk eller juridisk person, der til eget forbrug aftager forsyningsydelser fra et eller flere forsyningsselskaber nævnt i pkt. 8.1.
	8.4 Enhver med forbrugerstatus, jf. pkt. 8.3, har valgret til valget.
	8.5 Enhver myndig, fysisk person er valgbar.
	8.6 Bestyrelsen vedtager et valgregulativ med uddybende og supplerende regler vedrørende afholdelse af valget, kredsen af stemmeberettigede forbrugere mv. Valgdato og valgperiode mv. offentliggøres forud for afholdelsen af forbrugervalg.
	8.7 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har i forhold til bestyrelsesarbejdet i øvrigt samme rettigheder og pligter som selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

	9. Tegningsregel
	9.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, af en direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden eller af den samlede bestyrelse.

	10. Information af forbrugere
	10.1 Bestyrelsen er forpligtet til at fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende selskabets ordinære generalforsamling til forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.
	10.2 Har en forbruger fremsat anmodning efter pkt. 9.1., skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før selskabets ordinære generalforsamling. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremsendes senest 2 uger før afholdelsen af denne. Referat af general...
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	12.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

	13. Årsrapporten
	13.1 Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat, og opgøres under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og hensættelser.
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	2. Selskabets formål
	2.1 Selskabets formål er at varetage vandforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.
	2.2 Selskabets formue og indtægterne ved vandforsyningsvirksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af vandforsyningsaktiviteterne. Selskabets aktiviteter drives i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunde...
	2.3 Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til vandforsyningsvirksomhed, når denne virksomhed udøves på kommercielle vilkår. Virksomheden kan udøves gennem et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ikke i...
	2.4 Selskabet driver vandforsyningen effektivt med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed og naturen samt gennemskuelighed for forbrugerne.

	3. Selskabets kapital
	3.1 Selskabets selskabskapital udgør nominelt DKK 26.613.000,00, skriver totiseks millioner sekshundrede tretten tusinde 00/100 fordelt i kapitalandele af DKK 1.000,00 eller multipla heraf.
	3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
	3.3 Kapitalandelene skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.
	3.4 Kapitalandelene er ikke-omsætningspapirer.
	3.5 Kapitalejerne er ikke forpligtet til at lade deres kapitalandele indløse helt eller delvist af selskabet eller andre.

	4. Generalforsamlinger
	4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser.
	4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller på et andet af bestyrelsen fastsat sted.
	4.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede nærmere forskrifter om gennemførelse af delvise eller fuldstændige elektroniske generalforsamlinger.
	4.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets slutning.
	4.5 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at et bestyrelsesmedlem, revisor eller kapitalejeren har forlangt det.
	4.6 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 4 ugers varsel ved almindelig brev, telefax eller e-mail med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere. Indkaldelsen skal indeholde dags...
	4.7 Senest 2 uger før enhver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, fremsendes til kapitalejerne, jf. dog pkt. 4.8.
	4.8 Forslag fra kapitalejernes side må, for at komme til behandling på en generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

	5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling
	5.1 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte:
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	7.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer. Generalforsamlingen vælger 5-9 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand for bestyrelsen. Forbrugerne på vand- og spildevandsområdet vælger ved direkte valg 2 medlemmer til besty...
	7.1 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år af gangen og valg af disse bestyrelsesmedlemmer finder sted på førstkommende generalforsamling, der følger byrådets konstituerende møde efter kommunalvalg. Genvalg af bestyrelsesmedl...
	7.2 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
	7.3 Bestyrelsen udpeger en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen er ansvarlig for at ansætte og afskedige medlemmer af direktionen.
	7.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

	8. Valg af forbrugerrepræsentanter
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	8.2 De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4 års periode, idet indtræden i bestyrelsen sker pr. 1. januar i året efter valghandlingen.
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