_____________________________________________________________________________

Vedtægter

April 2010

_____________________________________________________________________________

For
det kommunale fællesskab
Færgeselskab Læsø K/S
(”Færgeselskabet)

Præambel
Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i
et kommanditist selskab med Læsø Kommune som komplementar og Samsø Kommune som
kommanditist.
På denne baggrund fastlægges følgende vedtægter, hvorefter Samsø Kommune - i begrænset
omfang - deltager i Færgeselskabet.
1.

Navn og hjemsted

1.1

Færgeselskabets navn er Færgeselskabet Læsø K/S.

1.2

Færgeselskabets hjemsted er Læsø Kommune.

2.

Deltagende kommuner

2.1

De deltagende kommuner er Læsø Kommune og Samsø Kommune.

3.

Formål og opgaver

3.1

Færgeselskabets formål er at drive færgefart fra Læsø og i den forbindelse besejle
ruten mellem Frederikshavn og Læsø samt at sikre en effektiv opfyldelse af samfundets
behov for drift af en færgerute til Læsø, der drives på et forretningsmæssigt forsvarligt
grundlag under størst mulig hensyntagen til Læsøs trafikbehov. Færgeselskabet
arbejder med udvikling og afklaring af forhold og muligheder af fælles interesse og gavn
for færgefarten til Læsø og Samsø.

3.2

Færgeselskabet kan varetage andre opgaver, der er forbundet med Færgeselskabets
formål efter punkt 3.1.

3.3

Færgeselskabet registreres som reder for Færgeselskabets skibe.

4.

Kapital og hæftelse

4.1

Færgeselskabets kapital tilhører Læsø Kommune, jf. dog punkt 4.2. Læsø Kommune
hæfter ubegrænset for de forpligtelser, der påhviler Færgeselskabet.

4.2

Samsø Kommune indskyder kr. 100.000. Samsø Kommune hæfter alene med den
indskudte kapital.
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5.

Bestyrelsen

5.1

Færgeselskabet ledes af en bestyrelse på fem (5) medlemmer, hvoraf tre (3)
medlemmer udpeges af Læsø Kommune og ét (1) medlem udpeges af Samsø
Kommune og et (1) medlem udpeges af medarbejderne i Færgeselskabet. Der
udpeges personlige suppleanter for medlemmerne.

5.2

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en 4-års periode, der indledes den 1. januar i
det første år i funktionsperioden for de kommunale råd. Bestyrelsesmedlemmerne skal i
hele valgperioden være medlemmer af en kommunalbestyrelse. Dette gælder dog ikke
de medlemmer, som udpeges af Samsø Kommune og af medarbejderne i
Færgeselskabet.

5.3

Læsø Kommune udpeger bestyrelsens formand og næstformand.

5.4

I formandens fravær udøver næstformanden de beføjelser, som i vedtægterne er tillagt
formanden.

5.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

5.6

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal, dog således at flertallet af
de tilstedeværende medlemmer, som er udpeget af Læsø Kommune, skal stemme for
forslaget. Hvert medlem har én (1) stemme.

5.7

Bestyrelsesmøder indkaldes, når formanden finder det hensigtsmæssigt, og når det
kræves af to (2) bestyrelsesmedlemmer, men dog mindst fire (4) gange årligt.
Bestyrelsesmøder indkaldes ved brev eller mail til hvert enkelt medlem med mindst 14
(fjorten) dages varsel.

5.8

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.9

Der ydes bestyrelsens medlemmer diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslov.
Bestyrelsen kan - med det kommunale tilsyns godkendelse - beslutte, at formanden og
næstformanden modtager et fast vederlag.

6.

Bestyrelsens opgaver

6.1

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Færgeselskabet, herunder for en
økonomisk forsvarlig drift.

6.2

Bestyrelsen skal sikre, at Færgeselskabet drives i overensstemmelse med lovgivningen
og vedtægterne.
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7.

Daglig ledelse

7.1

Bestyrelsen ansætter en direktion, der forestår den daglige ledelse.

7.2

Bestyrelsen udfærdiger en instruks om direktionens beføjelser.

7.3

Direktionen deltager i bestyrelsesmøder.

8.

Årsregnskab og budget

8.1

Bestyrelsen udarbejder årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven med
de afvigelser, som følger af Færgeselskabets status som offentlig virksomhed.
Årsregnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse inden udgangen af juni måned.

8.2

Årsregnskabet med revisionens beretning fremsendes til de deltagende kommuner og
det kommunale tilsyn.

8.3

Færgeselskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

8.4

Budgetforslag indeholdende fartplan og takster for det kommende regnskabsår og
forslag til et fireårigt budgetoverslag, skal senest ultimo maj forelægges til bestyrelsens
godkendelse og skal inden den 15. juni sendes til de deltagende kommuner.

8.5

Færgeselskabets lånoptagelse og udstedelse af garantier
overensstemmelse med reglerne for kommuners lånoptagelse.

9.

Revision

9.1

Bestyrelsen vælger en af det kommunale tilsyn godkendt revisor, der reviderer
årsregnskabet.

9.2

Beretning om revision af årsregnskabet samt et med revisionspåtegning forsynet
årsregnskab skal afgives i så god tid, at det kan forelægges bestyrelsen til godkendelse
senest den 31. maj.
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10.

Forsikring

10.1

Færgeselskabets skal være behørigt forsikret.

10.2

Færgeselskabets skibe skal til enhver tid være forsikret til deres fulde værdi.
Færgeselskabet skal i øvrigt, i det omfang søloven eller anden lovgivning hjemler
ansvar, tegne forsikring mod den skade på tredjemands person eller gods, som måtte
forårsages af skibet eller dets besætning.

11.

Tegningsregel

11.1

Færgeselskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med
Færgeselskabets direktør eller af den samlede bestyrelse.

12.

Vedtægtsændringer, udtræden og opløsning

12.1

Vedtægterne kan ændres ved enighed mellem de deltagende
Vedtægtsændringer skal godkendes af det kommunale tilsyn.

12.2

Udtræden af Færgeselskabet kan ske med ét (1) års skriftlig varsel til en 1. januar.

12.3

Det kommunale tilsyn fastsætter i medfør af kommunestyrelseslovens § 60 vilkårene for
udtræden eller opløsning.

13.

Tvister

13.1

Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem de deltagende kommuner eller mellem
Færgeselskabet og en eller flere af de deltagende kommuner vedrørende fortolkning af
nærværende vedtægter eller vedrørende Færgeselskabets drift eller opløsning,
herunder vilkår for udtræden, afgøres af det kommunale tilsyn.

13.2

Efter sagens forelæggelse for det kommunale tilsyn kan sagen indbringes for
domstolene. Såfremt uoverensstemmelsen ikke er omfattet af det kommunale tilsyns
kompetence, kan sagen umiddelbart indbringes for domstolene.

14.

Almindelige bestemmelser

14.1

Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. april 2010.

14.2

Vedtægterne afløser de hidtidige vedtægter af 1. januar 2007.

kommuner.
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*****

Læsø, den
For Læsø Kommune

Samsø, den
For Samsø Kommune

Nærværende vedtægter godkendes i henhold til lov om kommunernes styrelse § 60, stk. 1:

Aalborg, den
Tilsynet
Statsamtmanden for Nordjylland Amt

Århus, den
Tilsynet
Statsamtmanden for Århus Amt
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