
Aftale om sammenlægning af Staureby Vandværk andelsselskab (SV) med Bønsvig-Stavreby 
Vandværk andelsselskab (BSV) 

På et møde den 17 juni 2014 på Enggård i Stavreby mellem BSV og SV repræsenteret ved: 

Christian Bjørn Andersen, formand BSV 
Bent Olsen, vandværkspasser og bestyrelsesmedlem i BSV 
Hans Jensen, bestyrelsesmedlem i SV og 
Henrik Malmos, formand SV 

er der opnået enighed mellem de to vandværker om, at betingelserne for en sammenlægning som 
planlagt pr l. august 2014 med BSV som det fortsættende selskab er opfyldt, og at en aftale herefter 
kan indgås. 

På mødet foretog deltagerne en grundig gennemgang og analyse af alle aspekter ifm. de følgende 
emner: 

Ledningsnettenes tilstand: hovedledninger, stikledninger og målere 
• Værkets tilstand: boringer, pumper og vandforarbejdning
• Vandets kvalitet, nu og fremover
• Værkernes økonomi: balance, egenkapital, likviditet og gæld samt nuværende og

kommende investeringer
• Produktionskapacitet
• Principperne for nedlukning af SV: fysiske faciliteter, fast ejendom og amba.
• Principperne for indslusning af SV's medlemmer i BSV og overdragelse af de faste anlæg
• Kritiske tidspunkter for godkendelser i de to værkers bestyrelser og generalforsamlinger

samt aftalens ikrafttræden
• Repræsentant fra SV i BSV's bestyrelse
• Konklusion og evt andet

Mødets konklusion var, at der er tale om sammenlægning af to ledningsnet med samme høje 
vedligeholdelsesmæssige standard, og at en sammenlægning ville indebære væsentlige fordele for 
begge parter. 

Foruden en række aftaler af praktisk, operativ karakter blev der opnået enighed om følgende: 

- BSV rar adgang til at udtage alt udstyr af fremtidig værdi fra værket i Stavreby uden
kompensation (der kan være tale om pumper, ventiler mm)

- Efter afholdelse af omkostninger til udskiftning af målere og omlægninger ved værket vil
den likvide kapital pr medlem i SV signifikant overstige det tilsvarende måltal for BSV.
Desuagtet overdrages den overskydende kapital i SV sammen med ejendomsretten til SV's
samlede ledningsnet til BSV. Den nævnte ekstraordinære kapitaloverførsel forventes at
ligge i nærheden af eller måske endda at overstige de afholdte udgifter fra BSV ved
sammenkoblingen af anlæggene forrige år.
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- Ud over den ekstraordinære kapitaloverførsel fra SV påhviler der ikke nogen af parterne
eller deres medlemmer nogen betalinger til det andet selskab ifm sammenslutningen

- Selskabsmæssigt vil de to andelsselskaber blive sammenlagt pr 1. august 2014 med BSV
som det fortsættende selskab, og med BSV's bestyrelse og generalforsamling som ansvarlige
for selskabet sammen med den daglige ledelse. Og SV's medlemmer indtræder pr denne
dato med samme rettigheder og forpligtelser i BSV som alle andre medlemmer i BSV

Staureby Vandværk amba varetager selv alle aktiviteter nødvendige for nedlukningen af
selskabet, afhændelser af fast ejendom og ophør af evt kontrakter, og det fulde økonomiske
ansvar for disse. BSV har intet ansvar for eller forpligtelser i denne sammenhæng

Der er et ønske om, at en repræsentant fra det ophørende SV kan indtræde - foreløbig som
observatør - i bestyrelsen for BSV, selvfølgelig med mulighed som alle andre for at blive
indvalgt ved en kommende generalforsamling.

Denne aftale afløser ved sin indgåelse alle tidligere aftaler de to selskaber imellem og
forventes endeligt godkendt af de to selskabers bestyrelser i løbet af fil dage efter den 20 juli
2014 med henblik på ikrafttræden 1. august 2014

Således besluttet i enighed
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Økonomisk aftale i forbindelse med sammenlægning af Staureby Vandværk andelsselskab (SV) med 

Bønsvig-Stavreby Vandværk andelsselskab {BSV) 

BSVs formue ifølge revideret årsregnskab 2013/2014 755.539,00 kr. 

BSV har 553 medlemmer. Formue pr. medlem. 1.366,25 kr. 

SV skal betale 79 x 1.366,25 kr. 107 .933,75 kr. 

SV skal betale medlemskontingent frem til 31.3.2015: 

Kontingent 79 x 600 x 8/12 31.600 kr. 

SV skal betale måler/eje frem til 31.3.2015: 

Målerleje 79 x 75 x 8/12 3.950 kr. 

SV skal ved sammenlægningen betale 143.483,75 

Derudover skal SV betale så meget som muligt af BSV's udgift til nødforbindelsen mellem de to vandværker, 

som var i alt u/moms: 185.020 kr. 

Når ovennævnte beløb falder, er SVs medlemmer fuldgyldige medlemmer af BSV med samme rettigheder 

og pligter. 

Chr. Bjørn Andersen 
Formand for Bønsvig-Stavreby Vandværk 
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