
 

 

 

 

VEDTÆGTER FOR ODDER SPILDEVAND A/S  

 

 

1. Navn 

1.1 Selskabets navn er Odder Spildevand A/S. 

 

 

2. Hjemsted 

2.1 Selskabets hjemsted er Odder Kommune. 

 

 

3. Formål 

3.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed i 

Odder Kommune 

 

3.2 Selskabets formue relateret til og indtægter ved spildevandsforsynings-

virksomheden kan ikke anvendes til andet formål end varetagelse af 

spildevandsforsyningsvirksomhed. Selskabets aktiviteter drives i over-

ensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder de 

til enhver tid gældende prisbestemmelser for spildevandsforsyninger. 

 

3.3 Selskabet kan udøve anden virksomhed, der har nær tilknytning til spil-

devandforsyningsvirksomhed, når denne virksomhed udøves på kom-

mercielle vilkår. Virksomheden kan udøves gennem et selvstændigt sel-

skab med begrænset ansvar. Udøves virksomheden ikke i et selvstæn-

digt selskab med begrænset ansvar, skal virksomheden holdes regn-

skabsmæssigt adskilt fra aktiviteter forbundet med spildevandforsy-

ningsvirksomheden. 

 

3.4 Selskabet driver spildevandsforsyningen effektivt med høj sundheds- og 

miljømæssig kvalitet med hensyntagen til forsyningssikkerhed, klima-

forandringer, arbejdsmiljø og naturen med gennemskuelighed for for-

brugerne. I forholdet til Miljømyndigheder, forbrugere og andre forsy-

ningsvirksomheder, vil selskabet være en aktiv medspiller i tilvejebrin-

gelse af løsninger, som er holdbare og fremadrettede. 

  

 

 



 

  

 
 

Side 2 

 

4. Selskabskapital 

4.1 Selskabets aktieskapital er kr. 10 mio. fordelt på aktier á kr. 1.000,00 og 

multipla heraf. 

 

4.2 Aktierne skal lyde på navn. 

 

4.3 Ingen aktier skal have særlige rettigheder. 

 

4.4 Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. 

 

4.5 Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller 

delvis. 

 

4.6 Aktierne kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke. 

 

4.7 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplys-

ning om aktionærens eget navn, bopæl og antallet af aktier. 

 

4.8  Der er ikke udstedt aktiebreve. 

 

 

5. Generalforsamlingen 

5.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 

ugers varsel. 

 

5.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter 

regnskabsårets udløb. 

 

5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 

1. Valg af dirigent.  

 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne 

regnskabsår 

 

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. 

 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af under-

skud i henhold til den godkendte årsrapport. 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand. 

 

6. Valg af revisor. 

 

7. Eventuelt. 

 



 

  

 
 

Side 3 

6. Stemmerettigheder 

6.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stem-

me. 

 

 

7. Beslutninger på generalforsamlingen 

7.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemme-

tal, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsenta-

tion og majoritet. 

 

7.2 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der 

underskrives af dirigenten 

 

 

8. Bestyrelse 

8.1 Generalforsamlingen vælger 4 medlemmer til selskabets bestyrelse, 

herunder bestyrelsens formand, for en periode på 4 år ad gangen. Sel-

skabets forbrugere vælger ved direkte valg 2 medlemmer til Selskabets 

bestyrelse, jf. pkt. 9. 

 

8.2 Herudover kan medarbejderne i selskabet vælge 1 medlem til selskabets 

bestyrelse i henhold til en af selskabet frivillig etableret ordning om 

medarbejderrepræsentation.  

 

8.3 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemme-

flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

8.4 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nød-

vendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert med-

lem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 

 

 

8.5 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der under-

skrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er 

enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, 

har ret til at få tilført sin mening til protokollen. 

 

8.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse 

om udførelsen af sit hverv. 

 

 

 



 

  

 
 

Side 4 

9. Forbrugerindflydelse og forbrugervalg  

 

9.1 Selskabet gennemfører forbrugervalg, som sikrer, at fysiske eller juridi-

ske personer, som aftager spildevandsforsyningsydelser til eget forbrug 

fra Selskabet, vælger 2 forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen, jf. pkt. 

8.1. 

  

9.2 Forbrugerrepræsentanter vælges for 4 år ad gangen med indtræden på 

den ordinære generalforsamling i året efter afholdelsen af kommunal-

valg. 

  

9.3 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.  

 

9.4 Selskabet drager omsorg for, at forbrugere i god tid forud for ethvert 

valg får relevant information om, hvornår og hvordan valg af forbruger-

repræsentanter gennemføres. Information udsendes sammen med op-

krævning af vandafledningsbidrag samt offentliggøres bl.a. i den lokale 

presse og på Selskabets hjemmeside. 

 

 

10. Direktion 

 

10.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion. 

 

 

11. Tegningsregel 

 

11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet besty-

relsesmedlem eller i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlem-

mer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 

 

 

12. Ekstraordinært udbytte 

 

12.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af eks-

traordinært udbytte i overensstemmelse med bestemmelserne i Selskabs-

loven. 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Side 5 

 

13. Revisor 

 

13.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt 

statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen. 

 

 

14. Regnskabsår 

14.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. 

 

 

15. Regnskabsskik 

15.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og 

under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggel-

ser, jf. årsregnskabsloven. 

 

 

*********** 

 

Således vedtaget den 21. juni 2013 

 


