
VEDTÆGTER 

for 

VESTERMOSE MOSTERILAUG 

 
1. NAVN 
 
1.1 Foreningens navn er  VESTERMOSE MOSTERILAUG. Lauget er stiftet den 17. august 2015. Lauget 

har hjemsted i Slagelse Kommune. 
 

2 FORMÅL 
 

2.1 Laugets formål er at fremme interesse for, kendskab til og sammenhold omkring mosteri af 
forskellige frugter og deraf følgende brug. Dette kan blandt andet ske ved at indkøbe, eje og drive 
maskiner og inventar til et mosteri.  

 
3 MEDLEMMER 

 
3.1 Som aktive medlemmer kan optages personer over 18 år, når kontingent og laugsbevis er betalt.  

 
3.2 Som passive medlemmer kan optages personer over 18 år, når laugsbevis er betalt.  

 
3.3 Hver person kan kun være indehaver af ét laugsbevis. 

 
3.4 Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen til udløb af et regnskabsår.  

 
3.5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når den finder grund dertil. Det ekskluderede medlem 

kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. Anke har ikke opsættende virkning. 
 

4 KONTINGENT OG LAUGSBEVIS 
 

4.1 For laugsbevis betales et engangsbeløb på kr. 200,00 ved indmeldelse. Ejerskab til laugsbevis er 
en betingelse for at opnå medlemskab af lauget. Beløbet tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller 
eksklusion.  
  

4.2 Laugsbevis kan ikke overdrages. 
 

4.3 Årligt kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 
 

5 LEDELSE 
 

5.1 Lauget ledes af en bestyrelse, der består af 3-6 bestyrelsesmedlemmer.  
 

5.2 Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen af og på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.  
 

5.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med oldermand, (viceoldermand), kasserer og sekretær. 
 

5.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når oldermanden 
finder det fornødent, eller når blot 1 bestyrelsesmedlem anmoder herom. 
 
Indkaldelser skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden. 
 



5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede ved et 
skriftligt indkaldt bestyrelsesmøde. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved 
stemmelighed er oldermandens stemme afgørende. 
 

5.6 Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøderne. Forhandlingsprotokollen 
skal godkendes på hvert efterfølgende bestyrelsesmøde. 
 

5.7 Bestyrelsen kan, når den finder det fornødent, nedsætte og nedlægge udvalg. 
 

5.8 Bestyrelsen fører en laugsprotokol (medlemsliste), indeholdende en fuldstændig optegning over 
udstedte laugsbeviser og ejendomsretten hertil.  
 

6 FORPLIGTELSER 
 

6.1 Laugets medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for 
de for lauget indgåede forpligtelser, for hvilken alene lauget hæfter med dets formue. 
 

6.2 Laugets medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for lauget ud over kontingent- 
og laugsbevisbetalingsforpligtelsen. 
 

6.3 Laugets medlemmer har ikke krav på nogen del af laugets formue eller udbytte af nogen art. 
 

7 GENERALFORSAMLING 
 

7.1 Laugets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i august måned og 
indkaldes med skriftlig varsel på mindst 14 dage til medlemmerne.  
 

7.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være oldermanden i hænde senest 10 
dage før. 
 

7.3 Kun fremmødte aktive medlemmer som senest ved generalforsamlingens begyndelse er noteret i 
laugsprotokollen har stemmeret. Alle medlemmer har møde- og taleret. 
 

7.4 1 laugsbevis tilhørende et aktivt medlem giver 1 stemme. 
 

7.5 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog kræves til eksklusion 
af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for 
forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. 
 

7.6 Der føres protokol over vedtagne beslutninger, der underskrives af dirigenten. 
 

8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 

8.1 På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Aflæggelse af beretning til godkendelse 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Fastlæggelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. VALG: 

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
b) Valg af 1-2 suppleanter 
c) Valg af 1 revisor for 2 år af gangen 
d) Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år af gangen 

7. Eventuelt 



 
9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 
9.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent 

eller når mindst 25 % af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til 
dagsorden. 
 

9.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget 
og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 
 

10 TEGNINGSRET 
 

10.1 Lauget tegnes ved underskrift af oldermanden. Større køb, salg og/eller pantsætning kræver dog 
tegning af den samlede bestyrelse.  
 

11 REGNSKAB OG REVISORER 
 

11.1 Laugets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. 
 

11.2 Generalforsamlingen vælger hvert andet år en revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen, 
til gennemgang og revidering af det af bestyrelsen aflagte årsregnskab. 
 

11.3 Årsregnskab og status skal være overgivet til den generalforsamlingsvalgte revisor senest 10 dage 
inden ordinær generalforsamling.  
 

12 VEDTÆGTSÆNDRING 
 

12.1 Vedtægtsændring kan kun foretages på en generalforsamling og skal vedtages med 2/3 flertal af 
de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Vedtægtsændringer skal varsles i indkaldelsen til 
den pågældende generalforsamling.  
 

13 OPLØSNING 
 

13.1 Lauget kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger 
stemmer herfor, hvoraf den ene skal være ekstraordinær. 

 
13.2 Lauget skal ved opløsning træffe beslutning om afvikling af dets ejendele, herunder 

mosteriudstyr m.v. og fordeling af det efterfølgende provenue/inddækning af tab. Det skal 
tilstræbes, at Landsbykællingerne i størst muligt omfang tilgodeses, herunder ved overdragelse af 
udstyr m.v. 

 
Vedtaget på generalforsamling den 17. august 2015. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter 
generalforsamlingens afslutning  
 
 
 
 
 _________________________________________________________ 
  Dirigent 
 


