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§ 1.
Selskabets navn er Andelsselskabet Videbæk Energiforsyning
A.m.b.a.. Selskabets hjemstedskommune er Ringkøbing - Skjern
Kommune og adressen er Godthåbsvej 3, 6920 Videbæk.
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.
§ 2.
Andelsselskabets formål er på den mest økonomiske måde, at
forsyne andelshaverne i Videbæk by og omegn med elektricitet,
vand og varme.
Selskabet kan deltage i andre fællesskaber i forbindelse med
opfyldelse af ovennævnte formål.
Selskabet er berettiget til inden for rammerne af den til enhver tid
værende lovgivning, at udøve anden virksomhed, herunder
sideordnet virksomhed gennem helt eller delvist ejede
datterselskaber.
Endvidere leveres elektricitet, vand og varme til ikke medlemmer
på særlige af bestyrelsen fastsatte vilkår.
Andelsselskabet forpligter sig til – efter bedste evne – at
opretholde normal forsyning. Eventuelle fejl skal afhjælpes
hurtigst muligt, men andelsselskabet påtager sig intet ansvar for
eventuelle driftsforstyrrelser eller følgerne heraf.
§ 3.
Kun grundejere kan optages som andelshavere.
Ikke-andelshavere som aftager el, vand eller fjernvarme og har
rådighed over en installation i selskabets bevillingsområde, der
direkte eller indirekte er tilsluttet selskabets net, har samme
rettigheder/forpligtigelser som andelshavere, dog undtagen § 29
og 30. Andelshavere samt forbrugere af henholdsvis elektricitet,
vand eller fjernvarme er forpligtet til ikke at benytte anden form
for el-, vand- eller fjernvarmeforsyning end fra nærværende
selskabs forsyningsnet.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere herfra.

Selskaber, der ejer flere ejendomme, har kun et medlemskab.
Selskaber er kun repræsenteret af én person, enten direktør eller
bestyrelsesformand i pågældende selskab.
§ 4.
Ved frivillig overdragelse af fast ejendom, der er tilsluttet
selskabet, er sælgeren forpligtet til at drage omsorg for, at køberen
med bestyrelsens godkendelse, indtræder som andelshaver i stedet
for sælgeren, og køberen er berettiget til – uden nyt indskud – at
indtræde som andelshaver i sælgerens sted, på betingelse af, at den
nye ejer overtager den tidligere ejers forpligtelser overfor
selskabet.
Afgår en andelshaver ved døden, er den, der arver den faste
ejendom berettiget til – uden nyt indskud – at indtræde som
andelshaver i afdødes sted, på betingelse af, at han overtager den
hidtidige ejers forpligtelser overfor selskabet, herunder betaler
eventuel restance til selskabet. Overgår ejendommen til ny ejer
ved tvangssalg, er den nye ejer alene berettiget til at blive
andelshaver mod at betale samme indskud, som efter § 4 kræves af
nye medlemmer. Bestyrelsen kan dog tillade, at den nye ejer
indtræder i den tidligere andelshavers sted på de i § 4 stk.1 nævnte
betingelser.
Udtræden af selskabet kan normalt ikke finde sted, så længe den
pågældende ejendom består. Dog kan bestyrelsen, når særlige
forhold foreligger, tillade udtræden af selskabet på vilkår, der
fastsættes af bestyrelsen.
Dersom selskabet har gæld, må andelshaveren forinden
udtrædelsen betale den han påhvilende forholdsmæssige del af
selskabets gæld. En udtrædende andelshaver har ikke krav på
nogen del af selskabets formue.
Enhver grundejer, der efter anmodning og betaling af den til
enhver tid gældende tilslutningsafgift, tilsluttes selskabet, bliver
automatisk andelshaver med de deraf flydende rettigheder og
forpligtelser.

§ 5.
For selskabets forpligtelser hæfter dets formue.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser,
men kun med deres andel af selskabets formue.
§ 6.
Nye andelshavere optages efter § 19.
§ 7.
Selskabet er berettiget til at anbringe forsyningsledninger med
tilbehør på andelshavernes ejendom.
Andelsselskabet vedligeholder ledningsnettet, for el-forsyningens
vedkommende til stikledningssikring, for vandforsyningens
vedkommende til og med stophane placeret i ejendommens skel
mod offentlig vej, for fjernvarme-forsyningens vedkommende til
og med hovedventiler.
§ 8.
Prisen for el-, vand- og fjernvarmeforbrug fastsættes af
bestyrelsen. Til måling af forbruget lader selskabet el-, varme- og
vandmåler opsætte. Herfor betales et årligt abonnement, som
fastsættes af bestyrelsen.
§ 9.
Af den betaling, der indkommer fra forbrugerne af elektricitet,
udredes omkostninger ved drift, herunder reparationer og
nyanskaffelser samt renter og afdrag på gæld og øvrige udgifter
vedrørende el-forsyningen.
Af den betaling, der fremkommer fra forbrugere af fjernvarme,
udredes omkostninger ved fjernvarmecentralens drift, herunder
reparationer, nyanskaffelser samt renter og afdrag på gæld og
øvrige udgifter vedrørende fjernvarmeforsyningen.
Af den betaling, der indkommer fra vandforbrugere, udredes
omkostninger ved vandforsyningens drift, herunder reparationer

og nyanskaffelser samt renter og afdrag på gæld og øvrige udgifter
vedrørende vandforsyningen.
Fællesudgifter fordeles forholdsmæssigt på grundlag af en
vurdering af den enkelte belastningsgren.
Ved hvert regnskabsårs afslutning udarbejdes et driftsregnskab for
hver enkelt afdeling.
Driftsregnskaberne fremlægges på den ordinære
generalforsamling.
§ 10.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
§ 11.
Betaling for el-, vand- og fjernvarmeforbrug erlægges i et af
bestyrelsen nærmere fastsat antal á conto indbetalinger i
pengeinstitutter eller pr. postgiro. Hvert år i december måned
foretages afregningsaflæsning. Tidspunktet for á conto beløbenes
indbetaling og formen for den årlige afregning fastsættes af
bestyrelsen.
Der foretages med mellemrum kontrolaflæsning af målerne.
Dersom en forbruger mener, at en måler ikke viser det nøjagtige
forbrug, er vedkommende berettiget til at få kontrol foretaget og
en ny måler opsat. Den nedtagne måler vil derefter blive prøvet,
og viser den da mindre end + - 5 % afvigelse, er forbrugeren
pligtig til at betale de med prøven forbundne udgifter.
Det er forbrugerens pligt at føre kontrol med målerne. Konstateres
det, at en måler er gået i stå, afregnes for den periode, hvor
måleren har stået stille, efter gennemsnittet for de sidste 3 års
forbrug + 15%.
§ 12.
Udebliver á conto indbetalingerne, eller efterbetalingerne
vedrørende årsopgørelser, eller betaling for særligt forbrug er
bestyrelsen berettiget til at kræve sikkerhed stillet, for betaling af
fremtidigt forbrug, og søge restancen afviklet gennem en
betalingsordning i henhold til gældende betingelser..

Stilles der ikke sikkerhed, eller overholdes betalingsordningen
ikke, er bestyrelsen berettiget til at lade alle forsyninger afbryde til
vedkommende installation.
De eventuelle skader eller økonomiske konsekvenser herved er
selskabet uvedkommende.
De ved lukning og oplukning forbundne udgifter betales af
forbrugeren.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele en forbruger henstand i
en kortere periode.
§ 13.
Grundejere hæfter for eventuelle lejeres forbrug og restancer, dog
skal grundejeren underrettes skriftligt, når lejeren overskrider de i
§ 12 anførte betalingsbetingelser.
Levering til forbrugere, der ikke er andelshavere, kan ske på
leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende,
såfremt der er tale om direkte tilslutning til selskabets ledningsnet
med hovedmåler, tilhørende selskabet.
§ 14.
Den til selskabets drift nødvendige kapital, som selskabet ikke
selv råder over, fremskaffes ved optagelse af lån. Bestyrelsen
bemyndiges til at optage lån.
Er der til låntagning optaget kommunegaranti, er selskabet til
enhver tid underkastet de vilkår, som tilsynsmyndigheden stiller
som betingelse for at approbere kommunal garanti for selskabets
gæld.
Bestyrelsen
§ 15.
Selskabets anliggender varetages – under ansvar overfor
generalforsamlingen – af en bestyrelse på 7 medlemmer, som
vælges for 3 år ad gangen. Der afgår hvert år 2
bestyrelsesmedlemmer, hvert 3. år afgår dog 3
bestyrelsesmedlemmer.

§ 16.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en
kasserer og en sekretær for et år ad gangen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller
næstformanden og yderligere 3 medlemmer er til stede.
§ 17.
Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er
nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. .
Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.
Bestyrelsen lader føre en beslutningsprotokol, hvor sagerne
fremstilles, og beslutningerne indføres. Beslutningerne træffes ved
simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed skal formandens
stemme være afgørende.
Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har
supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening
til protokollen.
Bestyrelsen skal ved forretningsorden træffe nærmere
bestemmelse om udførelse af sit hverv.
§ 18.
Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet
personale, og træffer aftaler om ansættelsesforhold m.v.
§ 19.
Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om etablering af el-, vand- og
varmeforsyning, herunder bestemmelser om stikledninger,
målerledninger, målere og adgang til installationer.
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af tilslutningsbidrag til el-, vandog fjernvarmeforsyningen.
Bestyrelsen fastsætter prisen for levering af elektricitet, vand og
fjernvarme, og bestyrelsen fastsætter størrelsen af faste bidrag og
abonnement.
De i bestyrelsens beslutningsprotokol indførte vedtagelser skal til
enhver tid være gyldigt bevis overfor andelshaverne for
bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen – og det af bestyrelsen ansatte personale – skal til
enhver tid have fri og uhindret adgang til alle ejendomme, hvor el, vand- og fjernvarmeforsyning er indlagt, blandt andet for kontrol
af målere, stikledninger og installationer.
§ 20.
Selskabet tegnes ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og
ved optagelse af lån af et flertal af bestyrelsen, heriblandt
formanden eller næstformanden. Bestyrelsen kan meddele
prokura.
Generalforsamlingen
§ 21.
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle selskabets
anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen
af april måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om virksomheden.
3. Fremlæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af 2 eller 3 medlemmer til bestyrelsen (jfr. § 15.)
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling,
skal indgives skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af februar
måned.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder
anledning dertil, eller når mindst 50 andelshavere ved skriftlig
begæring med angivelse af dagsorden anmoder herom.
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved
annoncering i lokale blade eller ved skriftlig indkaldelse til hver
enkelt forbruger, indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske

tidligst 4 uger før mødet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen
for generalforsamlingen.
§ 22.
Den reviderede årsrapport skal ligge til eftersyn på selskabets
kontor i mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling, eller
skal være offentliggjort ved annoncering i lokale blade, eller skal
være udsendt til samtlige andelshavere.
§ 23.
Ingen andelshaver kan afslå at modtage valg til bestyrelsen, men
enhver andelshaver, der har været valgt til en af de nævnte
tillidsposter, kan afslå at modtage valg i lige så langt et tidsrum,
som vedkommende har fungeret som bestyrelsesmedlem.
§ 24.
Enhver andelshaver/bruger har stemmeret på generalforsamlingen,
hver andelshaver/bruger har én stemme uanset størrelsen på
andelshaverens/brugerens forbrug eller anden samhandel med
selskabet. En andelshaver/bruger kan dog, udover sin egen
stemme, afgive yderligere 1 stemme, hvis han medbringer en
skriftlig fuldmagt fra en anden andelshaver/bruger.
§ 25.
For at en andelshaver/forbruger kan deltage i generalforsamlingen,
skal vedkommende være i besiddelse af adgangskort, som skal
afhentes eller rekvireres senest 3 dage før generalforsamlingen på
selskabets kontor. Farven på adgangskortet tilkendegiver, om
andelshaveren/forbrugeren er el-forbruger, varmeforbruger,
vandforbruger eller en kombination heraf.
Ved afstemning om spørgsmål af teknisk og økonomisk art for elforbrugere, kan alene el-forbrugere afgive stemme.
Ved afstemning om spørgsmål af teknisk og økonomisk art for
vandforbrugere, kan alene vandforbrugere afgive stemme.
Ved afstemning om spørgsmål af teknisk og økonomisk art for
varmeforsyningen, kan alene varmeforbrugere afgive stemme.

§ 26.
Dirigenten, som vælges ved simpelt stemmeflertal, leder
forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
Alle personvalg samt afstemning om andre spørgsmål foretages
ved skriftligt afstemning, såfremt en stemmeberettiget forlanger
det.
På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag,
der har været optaget på dagsordenen, og ændringsforslag hertil.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres i bestyrelsens
beslutningsprotokol en kort beretning, som underskrives af
dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.
§ 27.
Det årlige driftsregnskab med status revideres af en af
generalforsamlingen, for et år ad gangen, valgt statsautoriseret
eller registreret revisor.
§ 28.
Alle generalforsamlingsbeslutninger, undtagen beslutning om
forandring af lovene eller opløsning af selskabet, tages med
simpelt stemmeflertal af de mødte.
§ 29.
Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at
2/3 af de på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling
mødte deltager i afstemningen, og at forslaget vedtages med 2/3 af
de afgivne stemmer.
Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af de
mødeberettigede, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne
stemmer, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling,
hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Det er alene andelshavere, der har stemmeret i forbindelse med
vedtægtsændringer.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne
ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af
offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for
vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på
førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne
ændringer.
§ 30.
Til vedtagelse af beslutning om opløsning af selskabet kræves, at
2/3 af de på en ordinær generalforsamling andelshavere i
afstemningen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne
stemmer.
Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af de
mødeberettigede, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne
stemmer, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling,
hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
§ 31.
Er opløsning af selskabet vedtaget i henhold til regler i § 30,
vælger generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal et
likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted.
Likvidationsudvalget forestår afvikling af selskabet og tegner
selskabet i enhver henseende.
Eventuelt overskud ved opløsning skal fordeles mellem
andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets
forbrugsuafhængige omkostninger i sidste regnskabsår.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d.15.04.2010.

