
VEDT.ÆGTER  

BRUGERLAUGET STRAMMELSE BRUGS  

MADSEGYDEN 29, STRAMMELSE, 5700 SVENDBORG  

 

§ 1: Navn & hjemsted.  

Foreningens navn er "BRUGERLAUGET STRAMMELSE BRUGS", der har hjemsted i  

Svendborg Kommune og stiftet den 8.9.1998.  

 

§ 2: formål.  

l. Eje og administrere den faste ejendom mah. 13-d Stammelse by, Landet, "Stramelse  

Brugs".  

2. Skabe rammer for værksted- og foreningsaktivitet på Tåsinge -afholde udstillinger, kurser  

og ligende arrangementer.  

 

§ 3: Medlemsskab.  

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver. "l-:l'  

Indmeldelse kan ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens bestyrelse.  

 

§ 4: Hæftelse.  

Intet medlem har personlig hæftelse for Brugerlaugets gældsforpligtelser, idet disse alene  

bæres af laugets formue.  

 

§ 5: Bestyrelse.  

Lauget vælger en bestyrelse på 7 medlemmer tillige med 2 suppleanter.  

Valget af bestyrelsesmedlemmer sker for en 2 tidsperiode. På lige årstal vælges 3  

bestyrelsesmedlemmer og på ulige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter  

vælges for I år.  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Ved  

stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

Bestyrelsen konstitueres med formand, sekretær og kasserer.  

Der fastsættes forretningsorden, og der føres forhandlingsprotokol.  

 

§ 6: Revision  

Laugets regnskaber revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, der ikke må være  

medlemmer af bestyrelsen.  

 

Revisorer vælges for 1 år ad gangen. Suppleant ligeledes for I år.  

 

§ 7: Tegning.  

Lauget tegnes af den samlede bestyrelse. Dispositioner over fast ejendom i form af  

Køb/salg/pantsætning kræver vedtagelse på en generalforsamling samt godkendelse af  

Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesamling.  

 

 

 

 



§ 8: Generalforsamling.  

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. januar.  

 

Eksfraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske eller efter skriftlig  

begæring af mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer.  

 

Enhver generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel ved indrykning af annonce i dagblad.  

 

Generalforsamlingen skal afholdes i "Strammelse Brugs".  

 

Generalforsamlingen vælger selv din dirigent.  

 

1. Valg af dirigent.  

2. Beretning over laugets virksomhed i det forløbne år.  

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

4.Kontingent fastsættelse  

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  

8. Yalg af revisorer og revisorsuppleant.  

9. Eventuelt.  

 

Medlemmer kan forlange forslag optaget på dagsordenen, såfremt disse er bestyrelsen i  

hænde inden 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.  

 

 

§ 9: Vedtægtsændringer.  

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de  

afgivne stemmer er for forslaget.  

 

§ 10: Regnskabsår.  

Foreningens regnskabs år følger kalenderåret.  

 

§ 1l: Opløsning.  

Fremsættes forslag om foreningens opløsning, indkalder bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel 

til ekstra ordinær generalforsamling med opløsning som eneste punkt på dagsordenen. 

Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af forenings medlemmer stemmer og til 

forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.  

 

Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstra ordinær  

generalforsamling med mindst 14 dages varsel. På denne kan besluting om opløsning  

besluttes uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede, såfremt 3/4 af de  

afgivne stemmer er for forslaget.  

 

I tilfælde af foreningens opløsning skal dens formue, der er i behold, anvendes til kulturelle  

aktiviteter for ældre i Svendborg Kommune.  
 



 


