Aar 1899 den. 5 November afholdes i Thune Forsamlingshus efter behørig indkaldelse og efter
tidligere forangaaende forberedende møder til oprettelse af et vandværk af neden værende
beboere i Thune by
en

Generalforsamling
Til dirigent valgtes forhenværende Mejeriejer Jacobsen, Thune, der bemærkede, at der på de
forberedende møder var vedtaget at oprette et vandværk, og arbejdes udførsel var overdraget i
entreprise til Vandmester Chr. Sørensen af Roskilde, med hvem der var afstillet fornøden kontrakt
af 13. f.m . ved dem på samme møder af beboerne udnævnte bestyrelse bestående af :
1: Gårdejer H. P. Madsen, Thune, Formand.
2: Bager L. Chr. Larsen. ibd.
3: Slagter Hans Nielsen. ibd.
4: Træskomager Henrik Rasmussen. ibd.
5: Gårdejer Jens Andersen. ibd.
Bemeldte kontrakt var tilstede og oplæstes for generalforsamlingen, der godkjendte samme.
Dirigenten henstillede derefter, at generalforsamlingen godkjendte alt, hvad det tidligere var
passeret med hensyn til realisation af planer om et vandværk, specielt anerkjendte , at førnævnte
5 mand havde handlet med fornøden bemyndigelse , saa at forsamlingen erkjendte sig bunden
ved de af dem foretagende skridt, ligesom han foreslog mm. i dag at overdrage ogsaa den
fremtidige bestyrelsesmyndighed til disse mænd for saa langt et tidsrum, som senere herpaa
generalforsamlingen, maatte blive vedtaget som funktions tid.
Ved enstemmighed valgtes derefter førnævnte 5 mænd til bestyrelsesmedlemmer med H.P Madsen som
Formand, ligesom forsamlingen godkjenste det tidligere passeret overensstemmende med dirigentens
henstilling og foreslag.
Dirigenten gav derefter ordet til førnævnte Grd. H.P Madsen, der efter at have gjort rede for det til dato
medhensyn til vandværket passeret fremlagde saalydene udkast til.
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Vedtægter
for
Foreningen "Thune Vandværk"
§ 1.
Foreningens formaal er ved oprettelsen af et hensigtsvarende vandværk at forsyne medlemmerne
med godt og rigeligt vand til brug i deres husholdninger, - hvorunder vask, - samt til vanding af
deres besætninger, medens benyttelse til industrielle anlæg, vanding af haver eller lignende ikke
tillades inden særlig overenskomst med bestyrelsen efter dennes skjøn over vandindvindingen,
hvorved dog bemærke, at det er tilladt det nuværende bageri i byen at afbenytte vand fra
vandværket.
I ildebrandstilfælde er det enhver frit tilladt at afbenytte vand fra vandværket til slukningen.
Endvidere er det tilladt medlemmerne at benytte vand fra vandværket til damptærskning.

§ 2.
Til lisation af dette formaal opføres på foreningens bekostning et vandværk, bestaaende af en
brønd med pumpe, en vandbeholder, der kan rumme 2500 tds. vand, en selv sugende 40 fod høj
vindmotor samt de fornøden underjordiske hoved og biledninger, alt i nærmere overenskomst
med den med entreprenøren afsluttede kontrakt.

§ 3.
For alle udgifter og omkostninger i anledning af vandværkets opførelse og vedligeholdelse m.v.
hæfter samtlige medlemmer solidarisk, idet dog det enkelte medlems tilsvar ved den indbyrdes
opgjørelse beregnes paa den maade, at der:
Af jordløse huse og ejendomme paa mindre
Af ejendomme på
Af ejendomme på
Af ejendomme på
Af ejendomme på
Af ejendomme på
Af ejendomme på
Af ejendomme på
Af ejendomme på
Af ejendomme på

2
2
4
6
8
10
12
14
16
3

skp. hartkorn udredes …………………..........1 andel
skp. hartkorn udredes………………..……….1¼ andel
skp. hartkorn udredes………………..……….1½ andel
skp. hartkorn udredes………………..……….1¾ andel
skp. hartkorn udredes………………..………….2 andel
skp. hartkorn udredes………………..……….2¼ andel
skp. hartkorn udredes………………..……….2½ andel
skp. hartkorn udredes………………..……….2¾ andel
skp. hartkorn udredes………………..………….3 andel
Trd. hartkorn udredes………………..…………5 andel
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Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af
Af

ejendomme
ejendomme
ejendomme
ejendomme
ejendomme
ejendomme
ejendomme
ejendomme
ejendomme
ejendomme
ejendomme

på
på
på
på
på
på
på
på
på
på
på

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Trd. hartkorn udredes………………..…………6 andel
Trd. hartkorn udredes………………..…………7 andel
Trd. hartkorn udredes………………..………7¾ andel
Trd. hartkorn udredes………………..……….8½andel
Trd. hartkorn udredes………………..……….9 andel
Trd. hartkorn udredes………………..………9½ andel
Trd. hartkorn udredes………………..………10 andel
Trd. hartkorn udredes………………..……10½ andel
Trd. hartkorn udredes………………..………11 andel
Trd. hartkorn udredes………………..……11½ andel
Trd. hartkorn udredes………………..………12 andel

Undtagen fra denne skala er:
Læge Larsen der udreder……………………………………………………….…………………………………………. 6 andel
Thune brugsforening der udreder……….………………………………….…………………………………………. 3 andel
Bager Larsen der udreder……………………………………………………….…………………………………………. 2 andel
Handelsmand P. Petersen der udreder………………………………….………………………………………… 1½ andel
Partikulier P. Petersen der udreder……………..…………………………………………………………………… 1½ andel
Partikulier J. Jacobsen der udreder……….……………………………….………………………………………… 1½ andel
Betalingen pr. andel er ens for alle medlemmer, og fastsættes den indtil videre 6- skrives sex
kroner pr. andel.
Forandring heri kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ved simpel
stemmeflertal.
Opkrævningen foregaar 4 gange aarlig nemlig i 11-18 marts, Juni, September og December
terminer, første gang i marts termin 1900. Erlægges beløbet ikke paa anfordring eller senest inden
paagjældende maaneds udgang, lukkes vedkommendes haner, og beløber inddrives, men
vedbliver medlemmets til videre betaling fremdeles at løbe, selvom hanen er lukket.

§ 4.
Med hensyn til hanerne og den nærmeste disse værende del af ledningerne nemlig saarvidt disse
befinder sig over jorden, bemærker udtrykkeligt, at vedligeholdelsen heraf paahviler hvert
medlem for sig. Med hensyn til ekstrahanens anbringelse og betaling herfor henvises til
foreningens kontrakt med entreprenøren.

§ 5.
Hvert enkelt medlem erholder nedlagt til sin ejendom en fra en af hovedledningerne udgaaende
stikledning med 1 eller 2 haner, eftersom hans ejendom er skyldsat for under eller mindst 3 trds.
hatrkorn, dog at Læge Larsen og Brugsforeningen erholder hver 2 haner. Hver medlem er
berettige til at få hanerne anbragt, hvor ham måtte ønske det.

§ 6.
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Naar der i en ejendom bor flere familier kan hver familie forlange anbragt en hane for sig paa
betingelse af, at der for ejendommen tegnes yderlige ½ andel for hver familie udover den første.

§ 7.
Førnævnte bestemmelser med hensyn til ledningernes anbringelse er kun gjældende under
vandværkets opførsel, ønsker nogen en ledninge anbragt efter værkets fuldførelse, maa
paagjældene afhandle vilkaarerne med foreningens bestyrelse i hvert enkelt tilfælde, forsaarvidt
nye faste regler ikke maatte være trufne på en senere generalforsamling.

§ 8.
Medlemmerne har kun ret at benytte vandet som i § 1. anført kun til eget og husstands samt
gjæstens brug. Lader nogle uvedkommende benytte vandet, eller anvende han det i anden øjemed
end tilladt, da ifalder han en mulkt af 5 - 20 kroner efter bestyrelsen skjøn, ligesom bestyrelsen er
berettige til at lukke for paagjældenes haner en vis tid, ligeledes efter dennes skjøn, dog
bemærkes, at aftægtsfolk, der ifølge aftægtskontrakt har fri adgang til ejendommens vandsted
ogsaa have denne ret med hensyn til vandhanerne.

§ 9.
Hvert enkelt medlem er pligtig at holde sine overjordiske ledninger og haner i god orden samt
uopholdelig at foretage de fornødne reparationer, undlades dette kan bestyrelsen lade foretage
istandsættelsen paa den forsømmeliges bekostning, og findes han uvægerlig til at betale
omkostningerne, kan bestyrelsen lukke for hanerne, inden at han dog derved frigøres for nogen
forpligtelser.

§ 10.
Gør noget medlem sig skyldig i vandspild hvorunder henregnes ikke blot at lade vandhanerne
henstaaende aabne, men ogsaa at forsømme at afhjælpe utætheder saasom mangel paa tilsyn
med, at ikke børn aabner for vandet, vil herefter være at erlægge en bøde efter bestyrelsen skjøn
af 2 - 10 kroner.

§ 11.
Saalænge vandværkets opførsel staar paa er de medlemmer, der ejer hest og vogn, pligtige at
besørge al kjørsel vedrørende vandværket efter nærværende fordeling og anvisninger af
bestyrelsen i forhold til de af de paagjældene tegnede andele, medens de medlemmer der ikke
ejer hest og vogn, er pligtige at udføre arbejdet afgravning, læsning og paafyldning af jord til
dækning af beholderen samt af og paalægning af grus, rør og lign. ligesom der er pligtige at
foretage de nødvendige arbejder ved istandsættelse af de steder, hvor saadan maatte behøves,
hvor afgravning har fundet sted. Findes noget medlem uvildigt eller forsømmeligt med hensyn til
sine pligter efter nærværende paragraf, er bestyrelsen berettiget til at lade hans arbejdet udføre
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for vedkommendes bekostning samt at anvende en mulkt af 3 kroner pr. dag i den tid,
paagjældende ikke efterkommer sin pligt.

§ 12.
I tilfælde af, at noget medlem maatte udflytte sit sted fra dens nuværende plads, er han berettige
til at faa ledningen lagt ind til sin ny bopæl, men maa han da selv betale den ny ledning samt
vedligeholdelsen af denne saavel over som under jorden.

§ 13.
Bortsælger noget medlem en parcel af sin ejendom, er han dog fremdels pliglig at udrede sit tilsvar
efter de af hans oprindelig tegnede andele, dog kan bestyrelsen efter omstændighederne navnlig
naar parcellens kjøber indtræder som nyt medlem, bevilge nedsættelse af andelene.

§ 14.
Saafremt der sker brud paa værket eller ledningerne, eller standsning af andre grunde for en tid
maatte være nødvendig, ere medlemmerne pligtige at finde sig i, at der midlertidig lukkes for de
paagjældende ledninger, men til gjengæld paahviler det bestyrelsen under ansvar at sørge for
midlertidig rimelig istandsættelse.

§ 15.
Hvert enkelt medlem er pligtligt at tillade, at de fornødne arbejder og reparationer foretages
saavel ved hans egen som andres medlemmers ledninger, og til ikke at lægge nogen som helst
hindring i vejen, samt i det hele uvægerligt at rette sig bestyrelens forskrifter, og forpligter han sig
ved at indtræde som medlem til ikke blot selv at lade ledningerne stedse forblive henlæggende,
men ogsaa at sørge for, ved eventuel ejendomsoverdragelse, at den nye ejer indtræder som
medlem af foreningen, idet den tidligere ejer kun derved kan vente at blive løst for sine
forpligtelser over for foreningen. Skjulde det tilfælde indtræffe, at et medlem solgte sin ejendom,
inden at kjøberen samtidig indtraadte som medlem, er sælgeren pligtig til uopholdelig at indbetale
til bestyrelsen kontant resten af det tilsvar, han fra først af har paataget sig, samt til at yde en efter
bestyrelsens skjøn fastsat erstatning, og er bestyrelsen berettige til naarsomhelst at lede en
udskrift af denne bestemmelse (j: nærværende paragraf) tinglæse som servitut på medlemmes
ejendomme.

§ 16.
Samtlige bøder tilfalder foreningen.
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§ 17.
Nye medlemmer kan optages paa en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling samt, navnlig
ved ejendomsoverdragelse, af bestyrelsen, og sker vedkommendes indtrædende i retligheder og
forpligtelser efter vedtægterne ved hans underskrift i forhandlingsprotokollen. Intet medlem kan
fri sig for noget ansvar eller nogen forpligtelser ved at paaskyde sig ukjentskab til vedtægterne.

§ 18.
Til at repræsentere foreningen, varetage medlemmernes interesser, sørge for værkets drift og
vedligeholdelse m. v. vælges af den ordinære generalforsamling med simpel stemmeflerhed en
bestyrelse på 5 mand. Valget som ethvert medlem er pligtlig at modtage, gjælder for 2 Aar, og
afgaar skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer, første gang sker dog afgang ved den ordinære
generalforsamling i januar 1900 idet da 3 af bestyrelsesmedlemmerne-bestemt ved lodtrækning
fratræde. Ligeledes vælges af generalforsamlingen 2 Revisorer, hvis valg gjælder for 1 Aar, dog
fratræder de første gang valgte Revisorer ved generalforsamlingen i Januar 1900. Valgene skulle
foregaa skriftlig, naa saadanne forlanges. Bestyrelsen vælger selv sin formand og kassere og
ordner i øvrigt foreningens fordeling indbyrdes. Afgaaende bestyrelsesmedlemmer og revisorer
kunne gjenvælges.

§ 19.
Bestyrelsen er saavel pligtlig som berettige til dels at kontrollere ledningers afbenyttelse og
vedligeholdelse, til hvilket øjemed bestyrelsen er adgangsberettige til medlemmernes
ejendomme, dels at paase, at vandværkets fuldføres sker med størst rimelig hastighed og at
driften fremtidig foregaar paa ordentlig og tilfredsstillende maade, samt at vaage over
medlemmernes rettigheder og forpligtelser. Ligeledes er bestyrelsen pligtlig til at foretage eller
lade foretage den periodiske opkrævning af medlemmernes tilsvar efter andelene samt at
frugtbargjorde de indkommende beløb ved indsættelse i en solid sparkasse, indtil de benyttes ved
foreningens udgifter.

§ 20.
Bestyrelsen er bemyndige til med fuld bindende virkning for foreningen at afslutte handel
angaaende dem til vandværkets anlæg fornødne grund erhvervelse og at optage, modtage og
kvittere for de nødvendige laan til værkets opførsel og vedligeholdelse, samt at underskrive
ethvert dokument desangaaende.

§ 21.
Bestyrelsen er bemyndiget til at antage og lønne en mand til at passe vandværket samt til at
afskedige ham.
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§ 22.
Den højeste myndighed i alle forenings anliggender har generalforsamlingen. Hvert medlem er
stemmeberettige og gjælde stemmerne lige uden hensyn til de tegnede andele. Den ordinære
aarlige generalforsamling afholdes i januar maanede, efter at regnskabet har ligget til eftersyn hos
kasseren i 8 dage, og indkaldes med 8 dages varsel ved skriftlig bud til hvert enkelt medlem. Paa
denne afgives beretning om foreningens virksomhed m. v. i Aarets løb. Regnskab aflægges.
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges. Regnskabsaaret er kalenderaaret. Ekstraordinær
generalforsamling kunne sammenkaldes med aftens varsel (jfr-dog § 24), men ligeledes med
skriftlig bud til hvert enkelt medlem. Dagordnen for generalforsamlingen (ordinær eller
ekstraordinær) skal samtidig med indkaldelsens udgaaende opslaas i lokalet hvor
generalforsamlingen skal afholdes.

§ 23.
Opstaar der i noget foreningsanliggende uenighed, der ikke kan bilægges i mindelighed, afgjøres
sagerne af 2 voldgiftmænd, hvoraf en vælges af bestyrelsen og en af paagjældende medlem. Er
voldgiftmændene uenige, afgjørelsen tvisten af en opmand, der vælges paa generalforsamlingen.
Klager, der ønskes underkastede voldgift, indgives til formanden, der sammenkalder voldgift
mændene inden 8 dage efter klagens indgivelse. I øvrigt vedtages for søgsmaalstilfælde
retafsfølgning efter """""25 januar 1828 møde for Roskilde distrikts forliges kommission og RamsøThune herreds ret med stævning og indkaldelse som til underherreds mand uden hensyn til bopæl
og opholds tid , og den tabende part er pligtigt at betale skadeløses sagsomkostninger, herunder
sagførersalær uden hensyn til bestemmelserne i """"" 6 august 1824.

§ 24.
Tillæg til og forandring i disse vedtægter kan kun ske paa en med 8 dages varsel ved skriftlig bud til
hver medlem indkaldt generalforsamling paa hvilken mindst de tre fjerdele af samtlige
medlemmer er tilstede, og indkræves til saadant tillægs eller forandrings gyldige vedtagelse, at tre
fjerdele af de tilstedende værende medlemmer stemmer derfor. Forhøjelse af de i § 3 nævnte
andele kan dog ikke foretages af nogen generalforsamling, med mindre samtlige medlemmer er
tilstede og forhøjelsen enstemmig vedtages.

§ 25.
Naar noget nyt medlem maatte melde sig til optagelse i foreningen inden eller efter vandværkets
fuldførelse, kan saadan optagelse ske ved bestyrelsen, men maa paagjældende da afhandle
vilkaarene med bestyrelsen under hensyntagende til det da allerede udførte pligtarbejde efter §
11.
Dette udkast blev oplæst for generalforsamlingen, der godkjendte det i dens hele udstrækning,
hvorefter bemeldte 25 paragraffer erklæres for gjældende vedtægter for foreningen.
Paa forslag af Sognefoged Gaardejer Lars Larsen, Thune, vedtages med alle stemmerne mod 2, at
overdrage bestyrelsen myndighed til paa foreningens vegne at afhandle vilkaarene med
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Sogneraadet angaaende vandværkets anbringelse og betaling herfor samt at afslutte dem i saa
henseende fornødne overenskomst.
Til Revisorer valgtes derefter for tilden indtil generalforsamlingen (den ordinære) i Januar 1900.
Regnskabsførere Niels Olsen, Thune, og Handelsmand Jens Christensen ibd.
Ved afstemning vedtages med alle stemmerne mod 4 at vente med trykningen af vedtægterne,
indtil det maatte vise sig trang dertil.

Oplæst og vedtaget:
Gaardejer Hans Peter """""" Gaardejer Jens Andersen, Bager Lars Chr. Larsen, Slagter Hans
Nielsen, Træskomand Henrik Rasmussen, Husmand jens Nielsen, ”””””””””””””””, Christen
Christensen Husmand, Hans Olsen Blikkenslager, ””””””” Morten Jensen, Anders Larsen
Sadelmager, Hans Nielsen Husmand, Husmand Peter Nielsen, Handelsmand Jens Christensen,
Husmand Peder Pedersen, regnskabf. Niels Olsen, Hmd. Hans Jensen, Husmand Niels Olsen, Hmd.
Niels Jensen, Hmd. Mads Pauling, Parselist Anders Christensen, Smed Jørgen Thomsen,
Halmspinder Hans Nielsen, Husmand Ole Hansen, Parselist Peter Olsen, Maler Jørgen Pedersen,
Skomager Hans Nielsen, Tømre Jens Nielsen, Husmand Niels Peter Hansen, Bødker Knud Julius
Knudsen, Fhv. Forpagter Hans Pedersens Enke, Høker Peder Pedersen, Skomager jens Hansen,
Tømre H. P. Rasmussen, Smed F. V. Sejdenfarden, Hmd. Jens Christoffersen, Husmand Hans
Jensen, Snedker J. Redder, Smed Lars Larsen, Gdr. Hani Hansen, Gdr. Anders Nielsen, Gartner
Jørgen Jørgensen.

Generalforsamlingen hævet.

Ovenstående er et afskrift af forhandlingsprotokol for Foreningen Thune Vandværk.
Der er nogle steder i teksten hvor det ikke har været mig mulig at tyde teksten, de steder er
mærket med """"".
December 2014.
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