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Selskabets
navn.hjemstedos formil:

$1
Selskabets
navner LonstrupVandvrerkApS.
Selskabets
hjemsteder Hjorring Kommune.

52
Selskabets
form61er at drive vandvrerki Lonstrup.
Kapitalgrundlag:
$3
Selskabskapitalen
andrager
kr. 200.000,00,
fordelti kapitalandele
6 kr. 500,00.

$4
Ingen kapitalandelehar serlige rettigheder.

side2
Ingenkapitalandele
mi overdrages
udenbestyrelsens
samtykke.
Ingenkapitalejereer forpligtettil at radesinekapitalandele
indlose.

$s
Det irlige udbyfteudbetales,n6r det reviderederegnskaber godkendtaf generalforsamlingen,
til
kapitalejerneundersidstkendteadresse,s6ledessomdennefremgaraf ejerbogen.Er adressen
mangelfuld,tilfalder udbyttetselskabet,med mindre der inden I fu fra generalforsamlingen
er fremsat
krav overforselskabet.
Midlernesanvendelse:
$6
Den del af selskabets
likvide midler, somikke anvendesi den dagligedrift, anbringesi et pengeinstitut eller i stats-ellerkreditforeningsobligationer
efterbestyrelsens
beslutningherom.
Selskabets
ledelse:
A. Generalforsamlinsen

$7
Generalforsamlingener den hojestemyndighed i selskabetsanliggender.
$ 8
ordinrer generalforsamlingafholdeshvert ar i Lonstrup i septemberm6ned.
Generalforsamlingenindkaldes af bestyrelsenmed hojst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved fremsendelseaf almindeligt brev med angivelse af dagsordentil alle kapitalejere, anfart i ejerbogenog
til den adresse,som er opgivet til ejerbogen.
Forslag fra kapitalejernemi for at blive behandletpi den ordinreregeneralforsamlingvere indleveret til bestyrelsensenest6 uger far geterulforsamlingen.
Modtager bestyrelsensenereend 6 uger for generalforsamlingensaftroldelseforslag til behandling
pi generalforsamlingen,afgar bestyrelsen,om kravet er fremsat i si god tid, at emnet kan optages
pi dagsordenen.

side3

$e
Ekstraordinergeneralforsamling,
der ligeledesaflroldesi Lonstrup,bekendtgores
med hajst 4ugers
og mindst2 ugersvarselpi sammemide, somanforti 8, og aftroldesefterbestyrelsens
$
eller generalforsamlingens
beslutningherom,efter skriftligt forlangendeaf selskabets
revisoreller en kapitalejer,hvilket forlangendeskalangivehensigtenmeden sidan generalforsamlings
afholdelse.
Den ekstraordinrere
generalforsamling
skal indkaldessenest2 ugerefter, at forlangendetom dens
aftroldelseskriftligt er meddeltbestyrelsen.
$10
Senest2 uger far generalforsamlingenskal dagsordenenog de fuldstrendige
forslag samt for den
ordinrere generalforsamlingsvedkommendetillige irsrapport vrere fremlagt til
eftersyn for kapitalejernepi selskabetskontor.
$11
Pi generalforsamlingengiver hver kapitalandelp6 kr. 500,00 6n stemme.
Det er en betingelsefor at kunne give mode og udove stemmeretpi generalforsamlingen
, atkapitalejeren senest3 dage for generalforsamlingenpi selskabetskontor har afhentet adgangskort,
hvorp6
angives det antal stemmer,der tilkommer den p6geldende kapitalejer.
Pi generalforsamlingenskal der foreligge en fortegnelseover de kapitalejere, som har
f6et udleveret
adgangskort.

$12
Generalforsamlingenledes at en af bestyrelsenvalgt dirigent, der afgar aIIesporgsm6l vedrorende
behandlingsmide og stemmeafgivningen.
Al stemmeafgivning sker skriftligt, med mindre forsamlingen pi dirigentens forslag eenstemmigt
mAttevedtageen andenfremgangsmide.
Pi generalforsamlingenafgores alle anliggenderved simpelt stemmeflertal,sifremt loven
eller vedtregterneikke stiller stsrre krav.

side4
$13
Dagsordenfor denordinreregeneralforsamling
skalomfatte:
1. Bestyrelsens
beretningom selskabets
virksomhedi det forlsbnedr.
2. Fremlreggelse
af denrevideredeArsrapport
til godkendelse.
3' Beslutningom anvendelse
af overskudeller drekningaf tabi henholdtil det godkendteregnskab.
4. Valg af medlemmertil bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
$14
Til vedtagelseaf beslutninger, som gar ud pi forandringer i selskabetsvedtregter eller
selskabets
oplosning, krrevesdet dog, med mindre loven stiller strengereI<rav, atmindst 2/3 afselskabskapitalen er representeretpi generalforsamlingenog tillige at beslutningenvedtagesmed 213
afde afgivne stemmer.Er den nrevnte andel af selskabskapitalenikke reprresenteretpi den pigeldende generalforsamling, indkaldes der i overensstemmelsemed det i 9 anforte til ny generalforsamling.
Be$
slutningen er gyldig, sifremt denne tillige vedtagespi den nye generalforsamling med 213
af de
afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en andel af selskabskapitalen,der er reprresenteretpd
dennegeneralforsamling.
Fuldmagter til at msde pi den fsrste generalforsamlinger, med mindre de tilbagekaldes,tillige gyldige pi den efterfslgende generalforsamling.
Fuldmagt til selskabetsledelsekan dog ikke gives for en lrengeretid end 12 mineder, og
skal gives
til en bestemtgeneralforsamlingmed 6n p6 forhind kendt dagsorden.

$ls
Over det pi generalforsamlingenpasserede,skal der indfsres en beretning, der underskrivesaf dirigenten, i selskabetsforhandlingsprotokol og beretningen anses for fuldt bevisende i enhver
henseende.

B. Bestyrelsen
$16
Bestyrelsenbestir af 7 medlemmer, der skal vrere kapitalejere. De vrelges af generalforsamlingen
for 3 6r.

side5
Bliver antalletaf bestyrelsesmedlemmer
ved ekstraordin
nr afgangi 6retslob under5, skal der ske
indkaldelsetil en ekstraordinergeneralforsamling
til foretagelse
af nyvalg.

$17
Bestyrelsen'der konstituerersig snarestefter generalforsamlingen,
vrelgerved afstemningblandt
sinemedlemmeren formandog en nestformand.
Bestyrelsen
fastsetterselv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmsdeafttoldes, n6r formanden finder det fornsdent,
eller n6r mindst 3 bestyrelsesmedlemmer krrever det. Dagsordenskal angives.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, nir 4 eller flere medlemmer,
incl. formanden eller nestformanden er til stede.I tilfrelde af stemmelighedgar formandensi hans fuavnr den fungerendeformands- stemmeudslaset.
Over forhandlingernepi bestyrelsesmsderfores en protokol, og protokollen
underskrivesaf samtlige tilstedeverende bestyrelsesmedlemmer.
Selskabettegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer,hvoraf den ene skal
vrereformandeneller nestformandeni forening, eller af 2 bestyrelsesmedlemmeri forenine med l
direktor.

C. Direktionen.
$18
Til at foresti dendagligeledelseansretter
bestyrelsen
en direktionbestiende af r-Zmedlemmer.
Revision:

$le
P6 hvert 6rs ordinrere generalforsamlingvelges 1 eller 2 revisorer til
at revidere regnskabet.Den
ene afrevisorerne skal vrere reg. revisor eller statsaut.revisor.

side6
Regnskabet
skal senestden 15. augustaf bestyrelsen
v&re afgivettil revisionen,somsenest14 dage
derefterskal tilendebringerevisionenog tilstilte bestyrelsen
regnskabetmed revisionenseventuelle
bemrerkninser.

$20
RegnskabsFnetlsber fra 1. juni til 3 1. maj .
Regnskabetopgores i overensstemmelsemed god revisorskik
og under foretagelseaf pibudte og
nodvendigeafskrivninger og henlreggelser.
Selskabetsoplosnin$.

$21
I tilfrelde af selskabetsoplosning, hvad enten denne er tvungen
eller frivillig, sker denne i overensstemmelsemed lovens regler herom.
Siledesvedtaget.

Erik Pedersen,nrestformand

Arne Andersen,sekretrer

JensOtto Abrahamsen

Lars Thon Andreasen

