
 
 

Vedtægter for Korsør KanonjolleLaug 23/9 2021. 
 
 
                                                               § 1 
Laugets navn er Korsør KanonjolleLaug og dens hjemsted er Korsør, Slagelse Kommune. 
                                             
                                                      
                                                               § 2 
Laugets formål er alene, eller i samarbejde med andre interessenter, at bevare, restaurere og sejle 
med kanonjollen, som tilhører Lauget eller Laugets samarbejdspartnere. 
Lauget vil arbejde for, at båden bevares så historisk korrekt som muligt, og dermed skabe 
interesse for denne del af vor maritime historie. 
                                               
                                                               § 3 
Som medlemmer kan optages alle interesserede. 
Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages som støttemedlemmer med rettigheder 
svarende til ét medlemskab. 
                                                     
 
                                                               § 4 
Laugets højeste myndighed er laugsmødet.. 
Ordinær laugsmøde afholdes i årets første kvartal. Der indkaldes til laugsmøde med  4  ugers 
varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne via mail, evt. ved annoncering i lokal presse og 
ved opslag på Laugets hjemmeside 
                                               
 
                                                              § 5 
Det ordinære laugsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning. 
3. Regnskab. 
4. Indkomne forslag 
5. Budget og fastsættelse af kontingent 
6. Arbejdsplan.. 
7. Valg. 
8. Eventuelt. 
 
Forslag til punkt 4 skal være laugsstyrelsen i hænde senest   2  uger før laugsmødet.. 
                                                 
 
                                                            § 6 
Ekstraordinær Laugsmøde skal afholdes, når laugsstyrelsens flertal ønsker det eller 
en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet begæring herom. 
Der indkaldes med minimum to ugers varsel    
                                                 
 
                                                            



 
 

                                                                      § 7 
Laugsmødets og laugsstyrelsens beslutninger træffes med simpelt flertal. 
Hver medlemskab har kun 1 stemme. 
Dirigenten/formanden afgør, hvordan afstemningen skal foregå. 
Ved stemmelighed for eller imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. 
                                                  
 
                                                            § 8 
1:  
Laugsstyrelsen er laugets daglige ledelse, der foruden laugsformanden består af kassereren, 
sekretæren og 2 medlemmer. 
Laugsmødet vælger på lige år Laugets formand  for en 2 årig periode, sammen med 2 
styrelsesmedlemmer. 
På ulige år vælges 2 styrelsesmedlemmer 
Samtidig med styrelsen vælges en suppleant til styrelsen samt en bilagskontrolland (intern revisor) 
 
2: 
Laugsstyrelsen leder Lauget i overensstemmelse med nærværende vedtægter og laugsmødets 
beslutninger. 
 
3:  
Senest 14 dage efter nyvalg til laugsstyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor laugsstyrelsen 
blandt sine valgte medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær.  
Valgene gælder til næstfølgende laugsmøde.  
 
4: 
Laugsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der kan etableres underudvalg og 
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 
 
5: 
Laugsformanden indkalder og leder laugsstyrelsesmøderne. Indkaldelsen skal ske skriftlig, 
herunder mail, med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 
medlemmer af styrelsen fremsætter ønske  om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes 
mødet senest 2 uger efter at anmodningen er kommet formanden til kundskab. 
Der afholdes mindst 3 årlige laugsstyrelsesmøder. 
Der føres protokol over møderne og protokollen udsendes efterfølgende til samtlige mailadresser 
på medlemslisten 
 
                                                                            
                                                                 § 9                   
Laugets medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af Laugsmødet. Endvidere kan der 
modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side. 
                                                  



 
 

 
                                                             
                                                                § 10 
1:Laugets regnskabsår følger kalenderåret. 
2: Laugsstyrelsen er ansvarlig overfor laugsmødet for budget og regnskab. 
3: Regnskabet føres af kassereren, som tillige fører medlemsregister. 
4: Regnskabet kontrolleres af den ved Laugsmødet valgte bilagskontrollant.                                           
                                                           
 
                                                            § 11 
1:  
Lauget tegnes udadtil i forening ved underskrift af formanden og kassereren. 
Ved optagelse af evt. lån og ved salg/pantsætning af  fast ejendom, tegnes Lauget af den hele 
styrelse. 
2: 
Der påhviler ikke Laugets medlemmer personlig hæftelse for forpligtelser, som påhviler Lauget., 
som kun hæfter kun med sin formue.  
 
 
                                                             § 12 
 
Lauget kan udnævne æresmedlemmer. 
                                                  
 
                                                            
                                                            § 13 
 
Ændring af vedtægterne kræver at mindst 2/3 af de fremmødte ved et lovligt indkaldt Laugsmøde 
stemmer for ændringerne. Ændringer behandles efter reglerne i om indkomne forslag (§5 og §7) 
Opløsning af Lauget kan ske med simpelt stemmeflertal ved to på hinanden, med mindst to ugers 
mellemrum, følgende laugsmøder, hvor forslaget har været på dagsordenen.  
Ved opløsning af Lauget overføres eventuel formue til andet søfartshistorisk arbejde efter 
laugsstyrelsens afgørelse. 
 
Således vedtaget på laugsmødet den 23 september 2021 
                                                 


