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1.

Nøøt, omtåde og hjemsted.
Foreningens navn er .Eaaring Sommcrlands Grundeier_ og Vrndforsvninssforenins..

D*r

o-råd" ei parccller

(somnrerhusgrunde) udstykket fra landnr.5b m. fl. Baaring by, AsPerup

eiendommene Ørredbækgård, marr.

os lensbiere. mari, nr, 38a m. fl., Braring by, Asperup sogn,
."åi.åå"-"ne fiellisbeboelser inden for det næunte område, der har
soen.

tilknvrning derril.
Foicninlens hjemsted er Nørrc Aaby Kommune, Fyn.

$2.
F

ormå|.

Forcnineens lormål er at vatctÅgc mcdlemmerncs grundejerintercsser indaåril. såvcl som udadtil. over for myndigheder m. v., temt
rt adminisrrcre de fællesonJiggender. dct vedrører medlemmemcs rat'
tigheder og forpligtelser som liere af parceller i der i $ 1 omhandlede
o-råd", såmt ol 6edsre og billigste mådc at fotsvne eicndommene i
det ovennavntc område med vand, der indkøbes ved Bearing-Asperup Vandværk.

53.
Itledlcmmcr.
Enhver eicr af oarceller (sommerhusgrunde) rrdstykkede fra de i
t nælntc matrikclnumr€ er ifølgc deklatation åf lt.46J forpligtet
& berettipet dl at værc medlem af foreningen. Medlemskaber begynd.. løb" straks fra underskrift af slutseddel eller skøde.
". sale er sLet, cr udstvkninesselskabet medlem af grundeierIndtil
oe vrndforsvninesfor€ninqen uden at betale indlkud, og mod betaling
aiet årlier tiarii fot deikke solgte parccller på 10 % af dct normale bidias, og udstykningsselskabet hæfter for forcningens forpligtelser i forhold herdl.
Helårsbeboelser indcn for foreningens område, som har tilknyrning ril områdct, bctalct samme bidrag som sommerhuseierne, med
mindre andct aftales.
Efrer bestvrelsens skøn kan der efter nærmcte aftale levercs vand
til insrirutioner, som ikkc kan være forpligtet rnedlem af foreningen,
og andre. der cier parceller eller eiendomme ieller i ntrheden af
området, på betingelser. dcr fastsættes af besrvrelsm

S

$4.
M edlemme rnc s I oryligtel set,

Ethvert medlem cr undergiver foreningens vedtægter, således som
de til enhver tid er lovligt vedtagre på foreningens gencralforsamIinp-

i.icdlemmerne hrfter solidarisk

for

foreningens forpligtelser over

for tredjemend, og indbyrdes hæftes i forhold til de enkelte medlemmers plrcela0tal.

s5.
Bcstytelsen,

Forenincms daelisc ledelse verstaPe! af cn af gcneralforsamlingen

vrlet bes#rtlæ på 5 mcdlcmmer. Besryrelserr består af formand,
n-#o.m"nd, kasscrer og sekretær, samt yderligere et besryrelses'
medlcrn.

Eventuclt ve&rlag

til et eller flere af bestytelsens

mcdlemmer

fastscnes af sercralforsamlingcn.

Formand or kase.er uælcii af gercrrlforsamlingen. I øvrigt kooctiturer bcstvålten sic relt og fastsætter selv sin forretningsorden.
Velc af f;rmand oc k.t,".", s3lder for 2 år, såledcs at de afgår
skiftcvis hvcn andet'år. Formanden afgår med lige kalenderår og

i uliee lalcnderlr.
Dc øvrise biirvrelsesmedlcmmer afglr efter tur på den ordinære

kasereren

ccncralforiimline, På den førrte afclr'i, pl den næste 2 medlemmer.
Som suppleanter til berryrclsen vriger generalforsamlingen f,vert år
2 mcdlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer, herundcr formand, kasserer ramt sup

pleanter, kan renvælges.
' Bestyielsen har den daglige ledelse af alle foreningens .rnliggender
oq entiger fornødcn iuridisk op anden bisrand, og udarbeider eventrrelt en regnskabsinsrruks til brug for foreningens kasserer og revisor(cr).

Udovcr at varetage foreningent drglige ledelse påhvilcr det bestv-

relsen at

på*, at beby*gclsen i

foretringenr område samt parcellemes

anvendelsl, bcplanrning og vedligeholdelæ ikke strider mod de på
omrlder tinglyite rrvituner og deklarationer samt eventuelt bypllnvedtægt, og bestyrelsen træffcr de fornødne foransraltninget ril, at
qmrådets karaktcr iføl!e servituner m. v, bevares.
Alle beayrelsenr omkortninger, henrnder bestyrelsens udgifter til
advokarsalær og andre omkorminBer m. v., som besryreben måtte
have for et få medlemmernc til ar opfylde deres fotpligteher i hen'
hold til denne bectemmelse, afholdes af vedkommende medlem eller

medlemmer, subsidi*r af forcnioRcns kasse.
Bestyrelsen udarbeider er ordensreglemcnt, dcr skal forelægges
generalforramlinaan til godkendelre, ligesom ændringer og tilføielser
til rcglenxnt< kun kan foretages med generalforsamlingens godkendelse. Reglementet skal indåolde bcetcmmelser med henblik på at

J

bevarc områdets land:klbmrsige karakrer. Det påhviler bæryrelsan
at påre, at dc i rcglement t optagnc be*emrnclsr ovcrholdes.
Ecstyrelocrr kan ikkc forpligtc foreningen ved gældsstiftelse uden
gencralforsamlingens bemyndigelse.
Allc foreningens rtshandler kan gyldigt foraages ved undetskdft
af formanden, eller.- i tilfælde af dennes forfald - af næsdormanderr

i

forening nrsd 1 af berryrekens øvrigc medlemmer, cfter at elgm
på lovlig vis er vedtaget på et bestyrebcamøde.
Eestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindrt 3 mcdlemmer er til

!ted€,
Besryrelsermødet afholdcr rå ofæ, formandcn findcr det nøducn-

digt, eller

nlr

begrring hcrom fremrættel af mindst 2

besryrclses-

mcdlctnmer.

Afgørelser indcn for bestyrelscn træffæ ved rimpel stcrnmeflcrhed.

Står stemmcrac ligt, er dct formandcnr ellcr - hvis dcrme ikke cr
til rtede - nrrtformandens stemmc, der gpr udrlagct,
Der ankgges og føres en forhandlingsprotokol.
I protokollar indføtcs alle pl gcncralforsamlingcme og bestyrcl-

sesmøderne vedtagne besluminger, der underskrivcs
værcnde bestyrelsesmedlemrner.

af dc dlrede-

s6.
Generalforsanling,

cr foreningens høicrte myndighed.
Ordinær gcneralforsemling, der afholdes een gang årligt i luli måned, indkaldes med 14 deges skriftligt varsel til hvert enlelt medlcm. lndkaldelsen scndcs til medlemmernes opgivne faste adresse.
Ekstraordinær gmeral forsamling afholdes ifel ge bc-slut'rirr g cnren
af bcstyrelsen, cllcr når mindsr,/r af foreaingens medlr:msrer over
for hestyrclscn skriftlig fremsrtter be*anin* herom med angivclse
af dagsordcn og cvcntuclt forcleg, der ønskes bebandlet. Frsnkommer m sådln hcgrring. vil elstraordin-r gcneralforsamling vrre at
.rfholdc scnest I månoJ eftcr, at bcgæringen cr kommet bestyrelserr
ved deues formand i hænde.
- Indkaldelscr til gcnc'ralforsamlingcr skal indeholde oplysning om
d.rgsorden, og kun de forslag, der er opaget på d,:nnc, ken kommc
GcneralforsamLiogcn

til

behandling og afgørclse.

Fonlag {,a medlemmer må, for ar komme til hehandling og afgorelsc pi ;eneralforsrmlingen, være indsendt skriftliet ved anbcfalct. brcv til_formanden for bestyrelsen og være konrrnet <i,.nne i
htnde senest den L ,un.

_ Forslag, dcr skal b"irandles på en ekstraordinær generatforsrm-

ling, må indgives på semme måde, samtidig med begerinp .,m generalf otsamlingcns afholdclse.

Ccneralforsamlingen vælgcr en dirigcnc, dcr ledcr forhandlinsenrc
og endeligt afgør allc spørgsmål om sagemes behandling og slcmrir+.
afgivning.

6

fin&r wed ved hån&oprækning, med mindre
e[l.r rain'drt l0 medlemmcr forlanger skrifdig afstemning.

Strmmcefgivning
bestvreleen

Adcim til

oR rterDrneret

på foretringcns generalforsamling er lerin-

cet af. at mcdlemma ikke er

iorfelåcn betcling

til

i

restance med konringcnt

cllet

anden

foreningcn. Sidræ gyldige kvittcringer skal

mdbringes og på forlangende forc"iæs.
Htert mcdlcm bar cctt rtemmc for hver percel, han er ejer af'
For umyndige ellet rncdlemmer, der er ude af rådighed over dercs
bo. kan væræ eller kureror sive møde, således at denne deltager i
forhandlingerne og afgivcr stemme. På tilsvarende måde kan medlcrnmcr lade gig reprasmtere ved fuldmagt. Et medlem kan dog høist
regr..entere 2 rndre medlemmer. Et ihke-medlem, &r møder som
væne, hurator cllcr fuldmzgtig, kan kun repreomtere I grundcier.
Råprcrcaation ved værge eller fuldnaK er kun lovligt, når rkriftmcddclclse hcrom mcd bohøtig dokomcntation cr dlrtillct bertyrclscn ved denncs formand senest I dage før generalforsemlingens

lic

afholdelce.

Allc generalforremlinger afholdes slvidt muligt

i Nr.

Åby Kom-

mune, Pyn.

$7.
Dagtorden lor otdincre genetall orsamlinget '
Degsordcn til dc otdinære genoralforramlinger skal indeholde følcrndc ounktc!:
" 1. Formendcns bcrctning om foreningcns virksomhed i det

2,

forl,øbne lr.
Aflæggelæ af regnrkab for det fodøbne år med

revirioarpåtegning.

3. Evemucllc forrleg fra bertyrclsen og medlemmer,
4. Valg af forrnnd cllcr karserer.
5, Vali ef berryrclæsmedlcaxna og 2 suppleanter for
bcrtvrclrctr.

6. Vali ef 2 revisorer o* 1 suppleanr for disæ.
7. Furætælsc rf kontingørt for dct kommendc
8, Evcituelt.

rcgnskabsår.

AIle beslutninger på generelforsamlingen afgorc ved rimpel rtemmeflerhed bllndt de frernmødtc.
Til vcdtageke af berluminger, der glr ud på forandring af foreningens vedt*gter, fordrcs, et min&t r/r rf foreningcns mcdlernmcr
cr repræsmterst på generalforsamlingea, og at bcslumingerne veduges af mindrt r/r af de afgivne stemmer.
Dr det fornødne antel rtenmer ikkc repræsenteret, indkaldes inden
8 dege med sædvanligt varsel cn ny gcneralfonamling, dcr da er bc,
slumingrdygtig uaoset antallet af de fremmødte, og til vcdtægts.",rdringer kræves da, at den vcdtagcs af mindst t/r af de afgivne

De på generalforsamlingen vedtagne berlumingor indføres

i

for-

eningcns fdrhendlinglprotokol og underskrives af dirigentcrr og fornrandpn.
Mcdlemmernc har rct lil at gørc sig bekcndt med irdholdet ef for-

hendliogsprotolollen.

s8.
MedhmskørtoteL,
Forerringers kasrercr fører et medlcmskertcek, der indeholder opmedlemmernes navne og ldresscr' Mcdlcmmerne opgiver
ved inåmeldelse deres boprl og er forpligtet til at meddcle kassere-

Iysnine

o;

ren mhver adresseforandrirg.

$e.
fugzl'kebsår,
Forcningens relnskabsår går fre l april dl 31. mans. Bcryrelsen
mangfoldigaør regnskaba og udrcndcr dc til mcdlcmmctnc remtidix
mcd indkaldelsan til dcn ordinærc qenqralfors.nling.
Foeningeor regnrkab revideres
2 4l hr ordinærc gencralforramling valgte revirorer.
^f

s 10.
Forcningcns lormtc'
Bortcr fra en kontmt kesrebcholdnin*, dct iLLc ml vtre ovc!
kr. 1,000,00. iods.n6 for€ningcnc pqngenridlcr i sperckasæ, benk
ellcr ol oortkomo. Pl sldanne lonti kan kun hæver vod undcnkrift
af foirnind - ellcr i hen forfald nrsrformend - og tarærer i forcning.

Gerrcralforramlingen krn ved simpel sæmmcflerhed

tr:ffc

bcæem-

af midlcr i børsnoærede srarpapirct og krcditforcningsobligationcr. Sådannc papirer ckal noteres på foreningem
molse om anbringelse

navn.
For kassereren kan der på forcningeos bekosuring tcgncr kautionsforsikring, hvis storelse brstemmer af gelremlforsamlingen. Hvis
in*en ny berluming traffcg, er fonikringssummcn deu sidræ vcdtegne'
Allc rerninglkrav pl forcninsen på over kr.500,00, rkel for udbetaling anviræ af formenden.

511.
Ejct*ifte,
Såfremt et medlem afhaoder sin ciendom,

cr han pligtig til rt

dr.rge omsorg for, et efterfølgeren skriftlig afgi"er erklæring orn,

i

tt

forgængcrcnr ramtliSc renigh.der og forpligtelser
rnedlem i foreningen, hcrunder meddobitor for foreningcns lln.
'om
Ijørst når bestyreleen har godkerdt hans cfærfolger, ophorcr medl.nm<rs pesonlige forpligtolse som medlem af foreningen.

harr iodtrædor

t dlfclde ef eicts konkurr, gældsfragielscsbo samt tvanBsluktio{r
b"tr"otes eierskifiet først som gker ved eiendqnmenr vrderealff'- og

[t jri:rl*r,i; j;]: j:t.li',*"H";:":'J;"*6.*'!";

.. litotho, eierstiftct skal godkendes al torenngens Dertyrclse'
' i,il"ai"""-...
"iint
dtr efta et have overdraget d€res elendom.og pa.De'

'J'rffi,ff iift
H[ili:"*lri*obi*'lålnå,'ii"Yli1ffi
rndcl af foreningcns lormue eller dc
ellcr-på udbeelins af nogcn
forenbgen evcatuclt denrnde fondl'

't

$ 12.
V ætttcting'

r

Såfrsnr forminsen anlægger rctssag mod et eller flere uædlemmer'
et disse udcn heniyn til deres Personligc vtrn€ting pllgtlg at møoe
som $gsøgt for rctæn i Middolfert.

$

13.

otningens PÅgtu btdadtil'
Til oofvldolse af foreningens formll lkal foteningen grgc lor.'. at
de inden ?or fore'ninl€ns område bclig8end€ Ptivåte veie og.Jællesercelcr er i bchørig sønd, og foreningen loranledlger dc herrl medF

d#: ;Fi[i: i#]:n0"1iiH'å"Jl1uffiå"; anrordcrsc og rorvedligeholdclx, foreolediBer fotemotc!, at
&linc af udcifrerne til
dcttaiker i ovcren$tcmmelse

mod lovgivninpn.

Foreainect indtrader i udsrykningssclskaber rettighedcr og, torolirtel*r ilolse overcrrrkonrst af 9.4'6! med Baaring-A3perup vaftti,";k, if.. d.; på prrccllerne den 17.9.66 linglysle servitut om vandfo6yoitrg.

$

14.

Etablering'

Anlrelkeoitzlen tilveiebrinses dels ved kontante indskrd fra

åq deii ued lln, idet besrvrclsen 9t b9m.vnf;;å;;Ji;.e.
digct tii at træffe allc afgørelser i foåindelse med anlægtkaPttalms
ti lveicbrine€lsc.
-'nihenregnes -alle ydelsei ifølge overenskomsten
""iåitipiot"n
at ogsl deo afgift, der skal b-etalcs lor
slledcs
vandiærkit.
-ed
indtil området er udbygget og udgrtterne ve'l
vandforsyningsrcrten,
anlæggelse af Iedninger m' v. samt disle bel€'bs tor€ntnrng' 04 uogiftcrne ved foreningens stiftelse, herunder hotorar Ior uortrtlrgelse
af
-- vedt:eær m. v.

sommerhusgrundc u&tykket fta de i $ t nævnte
O"i tflt"ltstort andcle pr. grund. Andre, der modtag€r vend'
eiendomme lige "tt.
t'ii -;*i""tf .ft- lestyrelsins Læte-m.lse pålegges fler€ andele'
og vedr. dc ikke solgtc giun& hcnvises til $ 3,2. afsni!'

$

15.

Kontingcnt,

Forerincenr drif$udsifttr dækkes af &t kondngent, som hvert
fdi hver patcd han eller hans gamlcvende tgtefællc et cjcr
af. indbeteler, idet kontinqentett srørrelsc fastsætt€ rf den ordimedlem

nære generalforramliog.

Kontingentet beregtrca ikke for mirdrc erd €ct år.
Kontingcntet skal"indbcalcs dt Lersorercn een gang årligt indcn

dcn

l.

æptember.

s

16.

Restzncq,

Formineens driftrudcifter. forrcnmim ol afdreg pl lln ramt
i ømint enhver udsift. åer pihviler foreainrn, skrl bæelc af mcdlemmåme oå dcn if båwtclsc fastsatrc mådc.
Hvis ct nrcdlern kommer i restance, opfordrct han ccn Bang skriftlist til at bericlise &nne. Sker dette herefter ikke inden l'l dege, vil
.åtan""n rneJ illøbrrc omkosaringar bliw orcndrrgol til n'tslig
inkasro.

$

12.

Vaadmåkn,
vlnqvarltl lrl(
tiltrædel*- o8
Dearlng'AlpcruP Vandv*rkr
rne{ Baering'Arpcrup
Bestyrelsen kan nrcd
B€3tyrelsm
L-:--1"- af
hxrurahø bcternme.
harAnæ rt
et vand hclt
på betingels€
i
besryrelrm
"r enstemmighed
-"r"--i-1,-.1
indbvgning på eeiendomrnenr
ill..
le"eres senncm måler, hvis indbygning
.Ucr d"lnirt
d.lnitt le"..es
lJ-i--.-,
l-..1* al
;I gnrndcicren
Dr ncrm€rc
nprmeF rcglct
mola for evcntucl
gundcicrn.
ncrmerc
--'-Li.H
D.
Dc
af
lcdningsnct
lcdninrsnct bctales
levcrinr af vand ceonem målore festsætte af bctyrehcrr.
'om
diss spørgsmåI,
bet'tvrelseo om disse
Såf."it der
ihle er enstemmiched
*stemmiched i bettvrelseo
sfiJ-t
a"r i[[L

skel de forelrcs.s en generalforsamling,
ønrker om denræ afrcgningloå&.

$

hvil flertalla

fastholder

18.

VandtotYaing.
F*ansrlende reitished€r for rocdlemmernc til forsyning med va.nd
medfører inren forolieæbsr for vandvzrket rned hcnryn til at holdc
notet mindiecyk, hverkcn i lcdningsncttct som helhcd ellcr i lcdninøe'ne ud for de eakelæ cicndonrme.
dirr"-, fo.rvnincdcdoiriq fremførct ovct privrt grund, rkal
rescn til dercs anlæi og bcoitrckc rikres vcd en på ejendommcn titrglvst
deklaration oå forcninrenr re*niog'
' Erhvcrtil hvåm vandværler levcrcr vand, or pligtig til - udcn at
l- acrf& irn eøre fordrinr pl sodt*orelæ - rt tåle dc ulempct,
soro måne indtr;ffe på gn;J af ledrinf,larb€ider, brud pl- cllcr
manglet ved cn fo.syningiicdning og alhiælpning dcrrf, lcdningct-

ncs udskylning o,* deslige, eller på grund

*.
--

af andre driftsforrtyrrel-

he.uder ildcbrandstilftlde.

drifr gøre almin&lige indskrænk-ninger i for3["iGu"J""tt
rf dete nødvendi5, er bestyrekør b€rettiget !t!'
bruset eller i&le "ts
udå ac der fra nosen side ken gørcs krav Pl etstaming, at trælfe
de fornødne besemÅelser desangående.

$

1e.

Stih'
Indlæs af $ikledninser fra forsyningsledningerne cil ciendomme
med tilhørende anborinqer på forsyoingsledningerne eller indhug af
T-stik på disse foretages efter de nærmere bestcmmelscr, der foreskrivcs af vandværke$ be$Yrclse'
- Uagrti** til stil og vJigcholdclscn hcrsf bctales af hvcr grundejer fo! sit vedkommende.

s

20.

Tekniske ægler.
Forinden vandindlec ud{øres til en cicndom cllcr ændringcr i eksi'
stercnde vendindleg fårctrges, skal bestytelsens tilladelsc hertil vere
eahvervet. idet nålemme-nrc er pligtii at efterkomnrc dc tekniske
hesttmmelser- som besrvrelsen har fastsat Medlemmerne må kun be,rutt d. af best v relsen' autoriserede vandinsnllatørcr til arbejdcr på
i"a";g". oe øvrig vandinsøllation Foncgnelse over autoriserede
vendinstallatører fls hos besryrelsen.

$

21.

Y edlieeholdehc.

Det oåhviler enhver crundeiet. til hvem det leveres vand fra vand-

.""ninz foriuårliet at vedligehol& sit

.'"iko] fo.

anlæg, og

til uofhol&lig at lade enhver mangel, der mårte vise
han er'pligtie"r*
sig vcd sammc, afhiælpc ved cn godkend!, autoriteret vandmester,
$ 20.
'ifr.Sffremt

en srundeier viser forsømmelighed

i fornævnte henseende,

foransteltcr vlnd*,ærksbestyrelsen dæ fornødne ivrrksat for hans

ttt3*å,

a".

for vandmesterm vcd at få en

efter
reparationiarbeide. kan bcstvrelseo efter iien'rcndelsc fra tandmcteren opkrrve beialine hos erundcieren sammen mcd vandafgiftcrne.
Udsifterne ved dt undersøeelser. som fra besrvrelsenr side måtte
blive'foreraset for et opdase ?eil ved privatc ledninger, udredes af
den. oå hvis lednine feilen findes,
Reoarationer af ekader. der efter vrndværksbestyrelsens skøn er
foråriecet ved uforsietiehed ellcr forsømmelse fra grundcietens sidc

vansheliehcdcr

beswrelsens skøn

på de iedninser

oasåde betaline for sådanr nødvendigt

-d

tiib"høt, hvis vedlischoldelse påhviler vand-

værket, betalå af grundeieret efter regning fra vandvcrket.

ll

I

ubeboede eiendoronrc

eicn-n pligtig

o* endte ubenynede lokelitæct er gnurdlc&ringorne afiptrræ og rftappet.

tii at foraortrlæ

s 22.
Vødfu$ng
opetfu dcr ut*årds på dct privrtc lcdnin*uæt, gkal &t dcrvcd
føanlodigrdc veodrrild bctalcs ef grundejere4 mcd ndndrc vend"
værk$csryrclsen findcr rnrad til at givc hel eller &lvis fritagclæ

herfqr,

$ 2r.
Vandspild.

Dar, der - ildcbrandstilfælde undta*t - benytter vend fra vandtil andet brug cllcr i større mrngder, end de for bcnyttelre
af vandvzrker forcskrevrrc rcgler ellcr s:rlig overarskornst mod
vandvrrkæ hicmler ham, ken af vandværkrbcstyrehcn idømmer
bødcr, hvis rterrelæ frstsættes af bestyrcbca.
Undirr sammc ffinlv.i er dct fortudt u&n doitil choldt tillad*e fre bertyrclxn rt foretegc nogen som hclst forandriog ved en
vandlcdain$ hcrurdcr ogrl rt brydc albragt rcxl cllcr plombc. Dor,
&r vcd ihke at rflukkc ar wmil eller vEd andco uforsvedi* adfrrd,
mtel dct skcr af fonat eller slcø&slæhcd, b*irker, at vaad fn
værket

til rpildc kan ef vandvrrksbertyrelscn
idommcr bodcr, hvir rtørrelse fastrcttcr ef bcrryrelsen. Un&r vandspild oe
soild
og uhicmlet
uhjcmler bcnymlæ
bcryml* .f
ef vend
vrnd henrernci
henretnci bl. a.:
henre*ncs
e.:
e) et
toev.ntil
)pv.ntil *l
lbcn til stadir&ed.
at lade
lede en topvcntil
ttl lbc-n
stadi*hed.
$adighed.
b) st rilladc uvcdkonrmcndc
vend hor rig.
rt heatc
hentc vrnd
'cdkonmcodc et
c) at udviæ forsemmclighed i at vedligdroldc sit veodindhg.
Forudcn foranncvme bøder kan der hor grundcieran
forlenrc b+
rrundciercn forlenga
taling for det rketc uhjcnlede forbrug eller vrnd:pild cfter veodværk$estyrclænc rlø1.
Grundcjorca or eorvedig for dco reglomcoærodc bcnyttdsc o* vedligeholdclæ rf &t i bras cicodoo anbregtc vmdirdlæg.
Bcrtyrebenr

vandvrrka utilbodi* cår

ralforsacrlirrr

til

I

2+,

7ibtn,

vrrt i rtaod
staod til ll honuollcrc vendforbruget samt pfuq at
for ar
at vcrc
alt til vandlc&rin*enc hahrmdc
rodc cr i ordø,
ordø. har
har vendvzikbcctvæ dc.
de- rom
dcnoc rnltte bomyndiec
[*v6Jia.
J^nit rx
h..La;d
tæi;.ru r.EroE-rrlrllE
dæc
(ranu,
gøuyfiIrgc dcrtil,
rtlsetr
rcgrurlo(',l behorig
mod
oeoorrg lcgiti-l* oc
fonddcn<
dg&rdc vrtæl
arræl uhiadrct
udenton
mation,
uhiadrd sdgt
edgsog til dlc rtcdcr Ii co
-"tion- irden
cjendom, hvoåcn v-eodindrg;cl ct forgcacc
' EnhvJr, til hvir, forb_rq tåa * i"C|rt i
cr deåoa
- cicndoo,
plistig til at ocd&lc ellc oplyrniraø, æå forlanies
rf vandværtct
angåegde vandforryningco og vrdfo,rbrugct.

$

25.

Albylelse,

Er

vandafgifteuæ, dc

of

vandvædcbcstyrelsen ikendtc bø&t eller
i lrenhold til bestemmclserne idissc

anden bctaling, rorn skal crlægges

vedtægtcr, itlc bctalt inden det fostsattc tidspunkt. dlcr såfremt
andrc vedtcgtrmcsiSc bcrtcmmclscr cftcr vandvcrksbctyrclscrrs skon
utilborlig tileidcsænes, ckel bestytelscn vcre bcr€ltiget til et aflukLe
for vandtilføolen til ejendommen. Oplukaing linder derdtcr først stcd,
når dc skyldigc beløb med påløbnc strafrcntet og omkostningcr cr trctsft, dlcr nfu tilsidcretlclsen aI andrc vedtægtsmæssigc bestcmmelscr cr
btagt til ophør. For oplukningen bctales cn af besryrelsen fastret ken-

til vandvcrket.
Bødeme tilfaldcr vandværkets kasse.

delse

$ 26.

Botttagning
Ønskcs ct ekristcrcndc vaodindleg borttsgct, ml hcnvendclse herom
ef rrundeiereo rett6 dl bcatyr€lsen, som afgor, om det L.an tilstedes.
Bonelningen rkal r&c vcd ert v.n&nctter gå grun&jcrcnr bckostning. Stikledningcr og iondlcdningcr på privat gnrnd' der ikkc længcit bcrryttc!, kiu cfrcr foru{åcnde skriftligr varrel til den plglden<lc srun@er afbrydcs for ejerenr regning, rlr det ikke Len gadtgørcs, ic stiklodniqerr m. v. agtes tager i brug igen i dcn nermeste

frccrtid.

$

27.

Øttige betingeket

I øvri6

gælder

for vandlcvcringen Baadng-Asperup Vrnrdvrrkr

vedtcgter og taLltar.

F

Scnest

i

1985

vil

s 28.
otcaingc ns o Pløsnin g.

foraningeru arbeidc med vandforsyning af om-

rådat Lunne indstilles,

id*

foteningsmcdlemmcrnc

d. kan optag€s

Baaring-Asperup Vrndværk. Foreaingen vil da
overqå dl elenc at vere grun&ierforening.
Uanset hved der i disse vedtægter mlttc værc bestomt om andring
af vedtagterne, kan den herved rdftede forening ikke oploses, så
længe der påhviler foreningen som sådar forpligælser.
Forslag til forgningcnr opløsning kan kun fremsættes af besryrelscn eller mhdst l/r rf fororingcn: medlcmmer, Afstcmning om foreningens oplosning finder i øvri6 sred efter reglerne for vedtrggcndringer.
I rilfæl& af beslutning i ovcrmssterrunclsc mcd foranståendc om
forcningens opløsoing, triffes dcr srrntidig betlutning om anvcndehc

som andtlshavere

i

af foreningenc evcntuelle formue.

