
Vedtekter for Flaskebekk Vannverk 
§1 Formål 
Flaskebekk Vannverk formål er å sikre sine abonnenter en forutsigbar og sikker 
leveranse av sommervann. Flaskebekk Vannverk søker å oppnå en god avtale om 
leveranse av sommervann med firmaet som drifter og vedlikeholder vannledningen.  

§ 3 Organisasjonsform 
Flaskebekk Vannverket er en frittstående juridisk person med abonnenter, og er 
selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken abonnenter eller andre, har 
krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre 
forpliktelser. 

§2 Medlemmer 
Flaskebekk Vannverk kan kun ha abonnenter som er knytet til vannverkets vannledning 
med inntak fra i Flaskebekktjernet.  

§3 Abonnent årsavgift 
Avgiften for leveranse av sommervann fastsettes hvert år mellom Vannverket og firmaet 
som drifter vannledningen. Vannverket sender utbetalingsvarsel til alle som er tilknyttet 
vannverkets vannledning 1. mars hvert år. Abonnenter som ikke betaler årets avgift må 
påberegne seg å få tilknyttingen til vannledningen plombert ved inntaket til hagen. 
Innbetalt avgift utbetales uavkortet til firma som er driftsansvarlig før 1. mai. 
Regnskapsåret regnes fra 1.januar til 31. desember. 

§4 Styret 
Styret som velges av generalforsamlingen består av formann og en nestleder. 
Formannen velges ved særskilt valg. Ethvert medlem er pliktig til å motta valg, men er 
berettiget til å unnslå seg for gjenvalg for så lang tid som hun/han umiddelbart forut har 
fungert som styremedlem. 
Styret fører protokoll over sine møter likesom over generalforsamlingen. 

§5 Årsmøte 
Ordinær årsmøte holdes hvert år innen 30. mai og berammes av styret med minst 14 
dagers varsel. Ekstraordinær årsmøte kan med samme varsel innkalles av styret, 
eventuelt hvis 1/4 av medlemmene forlanger det. Saker avgjøres med alminnelig flertall, 
jfr. dog §§ 6 og 7. 

§6 Endinger 
Forslag til endringer i vedtektene sendes styret innen 1. april hvert år og blir behandlet på 
første ordinære generalforsamling. Forslaget skal sendes medlemmene før møtet. Til 
gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de møtende. 
Medlemmer som ikke kan møte kan stemme ved fullmakt. 

§8 Oppløsning 
Oppløsning av Vannverket kan kun skje på ekstraordinær generalforsamling som er 
innkalt i den anledning. Det kreves 2/3 flertall av de møtende, og at minst halvparten av 
Vellets medlemmer er til stede. Møter ikke et tilstrekkelig antall skal saken forelegges en 
ny ekstraordinær generalforsamling, hvor den avgjøres ved 2/3 flertall av de møtende. 
Hvis oppløsning blir vedtatt, bestemmer generalforsamlingen med alminnelig flertall 
hvordan det skal forholdes med Vellets midler. 


