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Agerskov Brændevinslaug af 2003 
Oldermand:   Flemming Borg, 6534 Agerskov 

fborg@bbsyd.dk 
                    Mail ABL@bbsyd.dk, mobil 20139201 

Skatmester: Kirsten Johannsen 

Skriver:       Ralf Conradsen 
www.agerskovbrændevinslaug.dk 

 
 

 
       

 
 
 

 
 

§ 1 

Navn og hjemsted 

 
§ 1.1 Navn Agerskov Brændevinslaug af 2003 

§ 1.2 Hjemsted Agerskov sogn, Hovedgaden 19 
 

§ 1.3 Logo Et skjold i guld med et egetræ flankeret af et snapseglas og en ravn 
med røde kraller, omkranset af Agerskov og Brændevinslaug. 

 

§ 2 

Formål 
 

§ 2.1 Forædling af brændevin ved hjælp af de i naturen forekommende smagsstoffer. 

§ 2.2 At afholde medlemsmøder og ekskursioner efter behov. 

 
§ 3 

Medlemmer ( Søstre og brødre ) 

 
§ 3.1 Som medlem optages ædruelige, myndige, ansvarlige, naturelskende personer 

 
§ 3.2 Optagelse af medlemmer kan kun ske ved anbefaling af mindst 2 fuldgyldige 

medlemmer, samt ved godkendelse af en enig bestyrelse. 
 

§ 3.3 Nye medlemmer optages som lærlinge for at lære Lauget at kende. Efter en 
passende tid - som bestyrelsen fastsætter – (p.t. i juni og november måned) 
medbringer lærlingen en prøve på egen fremstillet dram/bitter. Lærlingen 

fremlægger skriftligt opskriften på fremstillingen, samt oplysning om urtens/urternes 
findested.  

Umiddelbart, efter maksimum tre smagsprøver, bestemmer bestyrelsen om 
lærlingen kan indtræde som fuldgyldigt medlem af Lauget 
 

§ 3.4 Findes et medlem ”Dømt” for ærekrænkende handling eller på anden måde gennem 
sin optræden, at have skadet Lauget, kan Lauget idømme medlemmet en ”Bøde” og i 

givet fald ekskludere medlemmet. 
 

§ 3.5 

 
Der er medlemsstop ved 30 aktive medlemmer. Hvis det skønnes nødvendigt, 

oprettes der venteliste.  
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§ 3,6     
 

Årets drambrygger vælges ved en blindsmagningsprøve, hvor alle laugets 
medlemmer kan deltage.  

Den dram der opnår flest point ved blindsmagningen er årets dram.  
Den søster eller broder der har fremstillet denne dram tildeles et diplom og et 

personligt snapseglas af hængetypen med navn og årstal indgraveret. 
Årets drambrygger medbringer denne dram til sammenkomster i det år hvor den er 
kåret. 

Ligeledes offentliggøres recept og andet omkring tildelingen på Agerskov 
Drambryggerlaugs hjemmeside. 

 
§ 3,7 Temaet for årets dram fastlægges ved afstemning over forslag indkommet til årets 

generalforsamling. 

 §4 

 
 Generalforsamling 

 
§ 4,1      Generalforsamlingen er Laugets øverste myndighed. 

 
§ 4,2      Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i februar måned 

Der indkaldes med 30 dages varsel. 

 
§ 4,3     Stemmeberettiget er et hvert medlem der har betalt kontingent inden 

generalforsamlingens åbning. 
 

§ 4,4      Simpelt flertal for vedtagelse er gældende 
 

§ 4,5      Dagsorden: 

 A) Valg af Dirigent. 
B) Valg af Skriver. 

C) Valg af stemmetæller. 
D) Oldermandens beretning. Skatmesterens beretning. 
E) Ceremonimesterens beretning. Protokol fra sidste generalforsamling 

læses op. 
F) Skatmesterens beretning. 

G) Fastlæggelse af kontingent. 
H) Vedtagelse af næste års budget. 
I) Indkommende forslag ( indsendes til Oldermanden senest 14 dage før 

generalforsamlingen.) 
J) Valg af Oldermand - vælges ulige år. 

K) Valg af Skatmester - vælges lige år. 
L) Valg af Ceremonimester - vælges ulige år 
M) Valg af skriver - vælges lige år  

N) Valg af bisidder-vælges ulige år 
O) Valg af skatmesterkontrollanter – vælges hver år. 

P) Valg af to suppleanter – vælges hver år 
Q) Valg af skatmesterkontrollantsuppleant – vælges hvert år 
R) Eventuelt – intet kan vedtages undtagen skål. 
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 §5 
 

 Laugets ledelse 

 
§ 5      Lauget ledes af fem medlemmer, Oldermand, Skatmester, Ceremonimester, 

Skriver og bisidder  
 

§ 5,1   Oldermanden tegner Lauget over for FDB, myndigheder og andre.  

I overensstemmelse med det af generalforsamlingen vedtagne, og det af 
bestyrelsen besluttede. 

 
§ 5,2   Det er Oldermandens pligt at samle referater og andet relevante  materialer til 

Laugets protokol. Endvidere er det Oldermanden pligt i videst mulig omfang at 

uddelegere opgaverne til såvel bestyrelse – som til søstre og brødre. 
 

§ 5,3   Simpelt flertal for vedtagelse i bestyrelsen er gældende . 
Ved stemmelighed i bestyrelsen, når et medlem er fraværende tæller 
Oldermandens stemmer dobbelt. 

 
§ 5,4   Skatmesteren er til enhver tid ansvarlig for Laugets kassebeholdning og øvrige 

økonomiske aktiviteter. Regnskabet følger kalenderåret. 
 

§ 5,5   Ceremonimesteren tilrettelægger  møderne sammen med Oldermanden, og 
sørger for møderne afholdes som planlagt. 
 

§ 5,6   Skriveren er til enhver tid ansvarlig for at nedskrive samtlige beslutninger, der vil 
blive truffet ved Laugets møder. 

 
§ 5,7    Bestyrelsen vælges for to år –  

med afgang for hvert andet år for to eller tre medlemmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Genvalg er muligt 
 

§ 5,8      Skatmesterkontrollanten og suppleanter vælges for et år ad gangen. 
 

§ 5,9 

 
En person er ikke valgbar til laugets tillidsposter, hvis pågældende også er 

medlem af en forening med beslægtede interesser i samme sogn. 
Personen kan dog være menigt medlem. 
 

 §6 
 

 Kontingent 
 

§ 6,1      Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamling ud fra bestyrelsens 
forslag. 

 

§ 6,2      Restancer skal være betalt inden næstfølgende arrangement efter 
generalforsamlingen i 2016. Fremover skal kontingentet være betalt før 

generalforsamlingen. Hvis dette ikke er tilfældet, betragtes det som en 
udmelding. 
 

§ 6,3      Ønsker restanten genoptagelse, kan dette først ske ved betalingen af restancen. 
Tvistigheder herom afgøres af bestyrelsen og kan ikke appelleres. 

 
§6,4      Specielle forhold kan medføre at bestyrelsen godkender maksimalt 12 måneders 

restance. 

Ansøgningen skal forelægges. 
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 §7 

 
 Laugets økonomi 

 
§ 7.1      Årets overskud overføres til næste regnskabsår. 

 

§ 7,2    Skatmesteren sørger for sikker og hensigtsmæssig anbringelse af Laugets 
formue og værdier. 

 
§7.3    Der ydes et tilskud på 200,- kroner til værtsparret der afholder laugsmøde, 

såfremt dette undtagelsesvist ikke foregår i laugets lokaler. 

 
§7.4      Medlemmer i lavets bestyrelse hæfter ikke for lavets gæld. 

  

  

  

  

 §8 

 
 Laugets opløsning 

§ 8,1   Til laugets opløsning kræves ¾ af de afgivne stemmer på to med dette til formål 
indkaldte generalforsamlinger, som afholdes med mindst 3 ugers mellemrum. 

 

§ 8,2   Lauget anses først som nedlagt, efter at bestyrelsen har afviklet et evt. over-
/underskud og at dette er godkendt ved en ekstraordinær generalforsamling, der 

kun har til formål at godkende regnskabet før opløsningen. De fremmødte udgør 
alm. flertal. 
 

§ 8.3   Ved laugets opløsning doneres det evt. overskud til fordel for aktiviteter i 
Agerskov Sogn 

 
 
 

 
 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. februar 2013. 
Foregående vedtægter er tilrettet løbende. 
Således renskrevet og udsendt sammen med referat fra generalforsamlingen af 

19. februar 2014. 
Således renskrevet og udsendt efter generalforsamlingen 17. februar 2016. 


