Aftale om sammenlægning af Skørring Vandværk og Hornslet Vandværk.
Mellem
Skørring Vandværk a.m.b.a.
c/o Tom Bach Rasmussen
Kløvevej 7, Skørring
8544 Mørke
CVR. 31991811
(i det følgende benævnt SV)
og
Hornslet Vandværk a.m.b.a.
c/o Ole Andreasen
Tjørnevej 6
8543 Hornslet
CVR nr. 33100019
(i det følgende benævnt HV)
er der d.d. indgået
BETINGET FUSIONSAFTALE
Aftalen er for SV betinget af godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægternes § 13.
For HV er aftalen betinget af (i) godkendelse af bestyrelse evt. i kombination med godkendelse
på ekstraordinær generalforsamling og (ii) at der samtidigt kan indgås fusionsaftale med Karlby
Vandværk.
Sammenlægningen sker på følgende vilkår:
§1
Fusionen finder sted den 1. januar 2021, med HV som det fortsættende selskab.
§2
Der pålignes ikke SV’s forbrugere eller HV’s andelshavere ekstraordinære bidrag i forbindelse
med fusionen, der alene sker ved, at SV pr. 1. januar 2021 overdrager samtlige aktiver og
passiver til det fortsættende selskab.
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§3
Overdragelsen omfatter foruden bogførte aktiver og passiver samtlige indvindingsrettigheder til
boringer, ledningsnet, behandlingsanlæg og lager, hvad enten disse er fuldt afskrevet eller ej.
Faste ejendomme med bygninger, grund, mur- og nagelfast tilbehør medfølger ligeledes, ligesom
rettigheder og forpligtelser i henhold til deklarationer, servitutter, byrder på faste ejendomme
overtages af det fortsættende selskab på uændrede vilkår. Eventuelle fornødne
tinglysningsudgifter afholdes af det fortsættende selskab.
Ligeledes overdrages til HV ledningsplaner, forbrugerkartotek og alle dokumenter samt nøgler
og adgangskort og lignende, der har betydning for den fremtidige drift.
§4
SV aflæser pr. 1. januar 2021 alle afregningsmålere i SV’s forsyningsområde og afslutter
regnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2020, herunder også afregning med kreditorer
og SKAT. Forbrugernes forbrugte vandmængde i perioden afregnes af SV.
Regnskabet skal være afsluttet senest 15. februar 2021, på hvilken dato SV’s likvide aktiver
senest overføres til det fortsættende selskab.
I perioden frem til fusionen afregnes SV’s forbrugere efter gældende takstblad og iht. regulativ
for SV. Efter fusionen d. 1. januar 2021 er HV’s regulativ og takstblad gældende for det
fusionerede selskab.
§5
HV optager ved fusionen de hidtidige forbrugere i SV med samme rettigheder og pligter som
HV’s øvrige andelshavere – jf. vedtægter og regulativ for HV.
§6
Frem til fusionen skal HV’s bestyrelse orienteres om og godkende alle anlægsarbejder og
investeringer i SV’s forsyningsområde, hvad enten disse er planlagte eller måtte opstå som følge
af pludseligt indtrufne hændelser.
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§7
SV og HV sørger i fællesskab for orientering af relevante myndigheder, herunder Syddjurs
Kommune, telefonselskaber o.a., og opsiger leverandøraftaler, forsikringer m.v.. HV orienterer
LER og afmelder SV hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
§8
SV vælger på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 26/8 2021 en likvidator, som skal
bestyre de sidste ting omkring vandværkets likvidation.

For Skørring Vandværk,
Tom Bach Rasmussen.

For Hornslet Vandværk,
Steen Christensen.

Hornslet, den

Hornslet, den
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