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§ 1 Foreningens navn: 
Foreningens navn er Bornholms Håndbrygger Laug og har hjemsted i Bornholms 
Regions Kommune. 
 

§ 2 Foreningens formål er: 
At fremme interessen for og viden om fremstilling af  håndbrygget øl, hvor 
kvalitet er i højsædet. 
At fremme udviklingen af  nye opskrifter.  
At afholde laugmøder, smagsarrangementer, samt inspirationsture. 
 

§ 3 Medlemmer: 
Alle håndbryggere over 18 år kan blive medlem. 
Medlemskabet ophæves ved udmeldelse af  foreningen, eller hvis kontingentet 

trods påmindelse ikke er indbetalt. 
 

§ 4 Økonomi: 
Foreningens regnskab følger kalenderåret. 
Kontingentet fastsættes af  generalforsamlingen, og gælder fra 1/1 til 31/12. 
 

§ 5 Generalforsamling: 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i 
første kvartal. 

Generalforsamlingen kundgøres ved annoncering på laugets mailingliste, på 
laugets hjemmeside, samt i laugets Facebook gruppe med mindst 21 dages 
varsel. 
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt, uanset antallet af  tilstede værende 
medlemmer. 
 

§ 6 Dagsorden: 

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
  1: Valg af  dirigent 
  2: Valg af  referent 
  3: Valg af  stemmetællere 
  4: Formandens beretning 
  5: Fremlæggelse og godkendelse af  revideret regnskab og budget for      
      kommende år. 
  6: Fastsættelse af  kontingent 
  7: Behandling af  indkomne forslag 
  8: Valg af  formand 

  9: Valg af  bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 
10: Valg af  revisor og 1 suppleant 
11: Eventuelt 
 

§ 7 Stemmeret og afstemning: 
Kun medlemmer har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen. 
Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af  de fremmødte medlemmer. 
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Afstemning sker ved håndsoprækning, eller skriftligt hvis et medlem forlanger 
det. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling: 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis mindst 1/3 af  medlemmerne 
forlanger det, og indkaldes senest 14 dage efter et krav er fremkommet og 
indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 
 

§ 9 Bestyrelsen: 
Bestyrelsen består af  5 medlemmer. 
Formanden vælges for 1 år. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, hvor 2 er på valg de lige år, og 2 på 

ulige år. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en kasserer og en sekretær. 
Bestyrelsen tegnes af  formand og kasserer. 
 

§ 10 Opløsning af  foreningen: 
Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af  de fremmødte på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger stemmer for opløsningen. 
Ved opløsningen af  foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om, hvad 
der skal ske med foreningens midler. 

 
 

 

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 28. november 2019 
Underskrevet af   

Dirigent Hans Aage Jeppsen * Formand Torben Jørgensen * René Truelsen 
Holger Fuglsang-Damgaard * Steen Paldan 

 
***** 

Tilføjelser til §5 og §9 godkendt på ordinær 
generalforsamling den 11. marts 2020 

 

***** 
 


