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VEDTÆGTER
FOR

MIDDELFART KLIPFISKELAUG
Stiftet 3. oktober 1979

Vedtægterne fra 1979 er løbende ændret som 
følge af generalforsamlingsbeslutninger og 
nærværende vedtægter er revideret i 
overensstemmelse hermed senest juni 2020.
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§ 1. Navn:

Foreningens navn er Middelfart Klipfiskelaug. Lauget er stiftet den 3. oktober 1979.

§ 2. Formål:

Middelfart Klipfiskelaug har til formål, under hyggelige former, at spise klipfisk.

§3. Forpligtelser:

Middelfart Klipfiskelaug forpligter sig til: 
1. At holde et passende antal møder om året med efterfølgende spisning af 

klipfisk. 
2. At arrangere fællesture med henblik på at styrke sammenholdet og for at udvide 

medlemmernes horisont. 
3. At søge kontakt med andre laug/foreninger, som har et lignende formål. 
4. At medvirke til, at kammeratskabet sættes i højsædet.

§ 4. Medlemstal:

Middelfart Klipfiskelaug kan højst bestå af 23 medlemmer.

§ 5. Medlemskab:

Som medlem kan optages enhver mand, som er bosiddende i Middelfart Kommune.
Det er en betingelse for optagelse, at det nye medlem kan lide og spiser klipfisk.
Er et medlem ikke længere bosiddende i Middelfart Kommune, ophører hans 
medlemsskab.

§ 6. Optagelse

Nye medlemmer, som endnu ikke er fyldt 55 år, kan indstilles skriftligt af 2 proponenter.
De indstillede personer skal godkendes på generalforsamlingen, og de som ikke 
umiddelbart kan optages som medlem, kan optages på en tørresnor i den rækkefølge 
generalforsamlingen beslutter. Man kan kun stå på tørresnoren i et år, hvorefter man
skal genproponeres. 
Hvis der mellem 2 generalforsamlinger bliver en plads ledig, skal bestyrelsen optage 
den person som står øverst på tørresnoren. Et medlem kan nedlægge veto mod en 
medlemsindstilling, såfremt dette medlem har en velbegrundet indsigelse.
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§ 7. Udmeldelse:

Udmeldelse af lauget kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelse med mindst 2 
måneders varsel til den 1. i et kvartal. Kan medlemmet føre bevis for, at spisning af 
klipfisk eller det førte laugsliv medfører skade på hans sjæl og legeme, nedsættes 
varslet med 1 måned.

§ 8. Eksklusion:

Medlemmer der bevisligt og forsætligt modarbejder lauget og dets formål, kan 
ekskluderes af generalforsamlingen. Genoptagelse kan kun ske ved 
generalforsamlingens beslutning. 
Det er en betingelse for medlemskab af Middelfart Klipfiskelaug, at det enkelte medlem 
har en mødeprocent på over 50% over en 2 årig periode. Regnskab over 
mødeprocenter foretages af forvalteren og evt. eksklusion eksekveres af bestyrelsen.
Medlemmerne har pligt til at melde afbud til laugets møder i god tid og senest 48 timer
før mødets afholdelse. Fravær uden afbud medfører bøde på kr. 200,00 + gældende 
kuvertpris. Fravær med afbud medfører en bøde på kr. 100,00.

§ 9. Krav:

Ekskluderede og udmeldte medlemmer har intet krav på lauget eller dettes midler.

§ 10. Kontingent:

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Det kommende laugsårs 
kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen efter påkrav af kassemesteren, 
da medlemmet ellers mister sin stemmeret til pågældende generalforsamling. Er 
kontingentet ikke betalt senest 30 dage efter generalforsamlingen udtræder 
medlemmet automatisk af lauget.

§ 11. Regnskab:

Regnskabsåret er kalenderåret. De afsluttede regnskaber for laugets midler afleveres 
af kassemesteren til revisorerne senest den 20. januar i det efterfølgende år.
De reviderede regnskaber med eventuelle revisionsbemærkninger bekendtgøres på 
det efter den 20. februar førstkommende bestyrelsesmøde, hvorefter regnskaberne 
forelægges medlemmerne skriftligt som bilag til referatet af bestyrelsesmødet, dog 
senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
De reviderede regnskaber for laugets midler forelægges på den ordinære 
generalforsamling

§ 12. Revisorer:
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På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer og 1 revisorsupplement.

§ 13. Kontrol:

Bestyrelsesmedlemmer og revisorer har til enhver tid, dog ikke om natten, ret til at 
efterse og kontrollere laugets regnskaber.

§ 14. Formuen:

Kassemesteren kontante kassebeholdning bør ikke overstige, hvad der skønnes 
nødvendigt til de løbende udgifter.
Den øvrige formue anbringes i bank, sparekasse eller børsnoterede, letsælgelige 
obligationer. Køb og salg af obligationer skal godkendes af den samlede bestyrelse. 
Enhver anden kapitalanbringelse og vilkårene herfor skal godkendes af 
generalforsamlingen. 
Kassemesteren fører kassebog samt en medlemsprotokol over hvert medlems navn, 
stilling og adresse.

§ 15. Beklædning:

Ved laugets møder, ture og andre arrangementer skal medlemmerne bære blå 
drejlstrøje med red snøre, blå fløjlsbenklæder, rød strikkehue uden kvast og sorte 
træsko. Udgifterne til denne beklædning afholdes af hvert enkelt medlem.
Lauget ejer et laugsinsignier, der bæres af oldermanden.

§ 16. Laugets ledelse:

Lauget ledes af en bestyrelse, som består af en oldermand og 3 
bestyrelsesmedlemmer.
Ved afstemninger kræves almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er 
oldermandens stemme afgørende.
Oldermanden vælges direkte af den ordinære generalforsamling for 3 år ad gangen og 
kan ikke genvælges. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen og genvalg 
kan finde sted en gang, hvorefter medlemmet tidligst kan vælges til bestyrelsen efter 2 
års forløb. På hver års generalforsamling vælges endvidere en suppleant til 
bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem afgår ved døden eller udtræder.

Bestyrelsen konstituerer sig med forvalter, kassemester og skriverkarl, der vælges ved 
almindelig stemmeflerhed.
Afgår laugets oldermand inden udløbet af valgperioden, konstitueres forvalteren eller et 
andet bestyrelsesmedlem for den resterende del af oldermandens valgperiode.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og nedsætter forhandlingsudvalg og 
andre nødvendige udvalg samt bestemmer forretningsordenen for disse.
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§ 17. Administration:

Bestyrelsen administrerer laugets midler og er ansvarlig for disse overfor 
generalforsamlingen efter almindelige retsregler.

§ 18. Generalforsamling:

Laugets øverste myndighed er generalforsamlingen, der alene kan vedtage, ændre 
eller ophæve laugets vedtægter.
Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen eller af 1 medlem. 
Forslag skal forelægges skriftligt. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 
almindelig stemmeflerhed og at der er afgivet mindst 10 stemmer. Såfremt der ikke er 
afgivet 10 stemmer ved den ordinære generalforsamling, kan en vedtægtsændring 
vedtages ved almindelig stemmeflerhed under en ekstraordinær generalforsamling, der 
holdes inden 2 måneder.
Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt.
Middelfart Klipfiskelaug kan kun opløses på en generalforsamling med 2/3 flertal af de 
afgivne stemmer og når der er afgivet mindst 10 stemmer. Såfremt der ikke afgives 10 
stemmer, men det fornødne flertal vedtager opløsning, kan denne ske ved almindelig 
stemmeflerhed under en ekstraordinær generalforsamling, der holdes inden 2 
måneder.
I tilfælde af laugets opløsning, skal der forinden på en generalforsamling træffes 
bestemmelse om anvendelsen af laugets midler.

§ 19. Tidspunkt:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 1. april. Tidspunkt for 
generalforsamlingen og dagsorden for denne skal senest 14 dage forinden 
bekendtgøres på behørig vis. Mødestedet fastsættes af bestyrelsen, men må aldrig 
være under åben himmel eller på steder hvortil der er offentlig adgang.

§ 20. Afvikling:

Generalforsamlingen ledes af den på denne valgte dirigent. Dens beslutninger er 
bindende for samtlige medlemmer.
Dirigenten betaler straks efter valget 20 kroner til bødekassen og kan herefter ikke 
tildeles bøder under generalforsamlingen.

Afstemninger sker ved håndsoprækning eller skriftligt, såfremt dette kræves af 1 
medlem.

§ 21. Forslag:
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 14 dage forinden 
være tilsendt oldermanden. Senere indkomne forslag kan dog behandles med 
generalforsamlingens billigelse og såfremt forslagsstilleren betaler 20 kroner til 
bødekassen.

§ 22. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når 
mindst 5 medlemmer begærer det og den skal afholdes senest 4 uger efter 
begæringens modtagelse. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 23. Indlæg og tillidsposter:

Ethvert medlem er berettiget til at deltage i og tage ordet på en generalforsamling. Med 
de i vedtægterne nævnte indskrænkninger har alle medlemmer stemmeret og er 
valgbare til laugets tillidsposter.

§ 24. Dirigenten:

Det er dirigentens fornemste pligt at sørge for, at indlæggene på generalforsamlingen 
bliver prisværdigt korte, og ved afvisning af selvhævdende talere, der breder sig for 
meget, skal han fra forsamlingen modtage et varmt bifald. Endvidere er dirigenten 
forpligtet til at tildele sådanne talere og andre medlemmer, som efter hans skøn ikke 
opfører sig passende, en bøde på op til 5 kroner, hver gang noget sådant måtte 
forekomme.
En af dirigenten tildelt bøde tilfalder omgående en dertil oprettet bødekasse. Det 
indbetalte beløb indgår ikke i laugets midler, men fortæres straks efter 
generalforsamlingen.

§ 25. Spisning:

Efter den ordinære generalforsamling skal der afholdes spisning efter følgende regler:
Retten skal bestå af klipfisk og skal serveres med øl og brændevin.

§ 26. Ikrafttræden:

Denne vedtægt, der er vedtaget på Middelfart Klipfiskelaug's stiftende 
generalforsamling 1979, træder i kraft den 3. oktober 1979.


