
Foreningsvedtægter - Sydbyens Bryglaug 
 
Foreningens navn og hjemsted 
§ 1. Foreningens navn er Sydbyens Bryglaug og dens hjemsted er det sydlige Århus og 
opland. 
 
Foreningens Formål 
§ 2. Foreningens formål er at skabe rammerne for at foreningensmedlemmer kan få viden og 
erfaring med øl brygning. Der vil være fokus på at få brygget øl af høj kvalitet med gode 
råvarer og med stor nysgerrighed på øllets mangfoldighed. 
stk.2 Foreningen vil desuden danne rammerne om et godt socialt samvær mellem laugets 
medlemmer. 
stk.3 Foreningen vil arbejde for at udbrede viden om håndbrygning og øllets mangfoldighed 
til borgere i lokal området.  
 
Foreningens aktiviteter 
§ 3. Foreningen skal skabe mulighed for at medlemmerne kan brygge deres eget øl samt 
udvikle og afprøve nye øl opskrifter. 
stk.2 Foreningen kan: 
-   afholde laug møder 
-   åben hus arrangementer  
-   lave smagdarrangementer 
-   arrangere inspirationsture til andre bryglaug, bryggerier og øl-messer/festivaler  
-   andre aktiviteter vedrørende oplevelser med godt øl 
 
Medlemmers forhold til foreningen 
§ 4. Foreningens medlemmer skal være fyldt 18 år. 
Enhver fra de sydlige Århus og opland, som har interesse for det gode øl og håndbrygning, 
kan blive medlem af foreningen. 
stk. 2 Ethvert medlem af foreningen er forpligtet til at betale de til enhver tid af 
generalforsamlingen fastsatte økonomiske bidrag.  
stk. 3 Kun betalende medlemmer har adgang til at brygge øl på foreningens udstyr og 
lokaler.  
stk. 4 Ved manglende betaling er bestyrelsen bemyndiget til at inddrive gælden på 
medlemmets bekostning. 
stk. 5 Et medlem som er i restance til foreningen, har ikke adgang samt stemmeret til 
generalforsamlingen, ligesom at medlemmet ikke kan vælges til tillidsposter i foreningen.  
 
Foreningens økonomi 
§ 5. Foreningens regnskab følger kalenderåret. 
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 
Kontingentet opkræves kvartalsvis forud. 
stk. 2 Ved udmeldelse kontaktes foreningens bestyrelse.  
stk. 3 Ved udmeldelse inden for kontingentperioden tilbagebetales det resterende kontingent 
ikke. 



stk. 4 Generalforsamlingen vælger en intern kritisk revisor samt revisor suppleant. Genvalg 
kan finde sted. 
stk. 5 Regnskabet, med alle bilag, skal stilles til rådighed for den interne kritiske revisor i 
forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.  
 
Foreningens ledelse og administration 
§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i første 
kvartal.  
stk. 2 Generalforsamlingen offentliggøres ved annoncering på Foreningens Facebook 
gruppe med mindst 14 dages varsel. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 
senest 7 dage inden mødet. Dagsorden og de indkomne forslag sendes ud på foreningens 
medlemmer senest 5 dage før mødet. 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt, uanset antallet af tilstedeværende medlemmer. 
stk. 3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 
1)   Valg af dirigent 
2)   Valg af stemmetællere 
3)   Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 
4)   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
5)   Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent 
6)   Behandling af indkomne forslag 
7)   Valg bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
9)   Valg af intern kritisk revisor samt revisorsuppleant 
10)  Eventuelt 
 
§ 7. Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer, 
øvrige beslutninger vedtages ved simpelt flertal. 
Afstemning sker ved håndsoprækning, men hvis dirigenten eller et medlem forlanger det, 
skal afstemningen ske skriftligt. 
Ved kampvalg til bestyrelsesposter foretages valghandlingen skriftligt. 
Hvert medlem må personligt afgive sin stemme, der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
§ 8. Der kan vælges én eller flere suppleanter til bestyrelsen. 
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 
af medlemmerne forlanger det. 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter at krav er 
fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 
 
Bestyrelsens ledelse og opgaver 
§ 10. Bestyrelsen udgøre foreningens ledelse imellem generalforsamlingerne.  
stk. 2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de lige 
år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år. 
Bestyrelsens suppleanter tiltræder bestyrelsesmøder ved bestyrelsesmedlemmers sygdom 
og har her både tale og stemmeret. Suppleanterne inviteres i øvrigt til alle bestyrelsesmøder, 
dog uden stemmeret. 



stk. 3 På førstkommende bestyrelsesmøde, konstituerer bestyrelsen sig med formand, 
næstformand, kasserer og øvrige menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastlægger 
selv sin forretningsorden og øvrige ansvarsfordeling samt mødekadence. 
Formanden er bestyrelsens kontaktperson og tegner foreningen overfor tredjemand. Ved 
formandens fravær overtager næstformanden formandens funktion.  
stk. 4 Beslutninger træffes ved simpelt flertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 
stk. 5 Bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer og møderne indkaldes på foreningens 
Facebook gruppe.  
§ 11. Bestyrelsens opgaver er at: 
-   arrangere minimum to laugmøder årligt. 
-   arrangere diverse aktivitet jf. §3 mhp. at skabe opmærksomhed omkring foreningen.  
-   forberede generalforsamling 
-   opretholde og vedligeholde medlemskartoteket samt foreningens Facebook gruppe. 
 
Opløsning af foreningen 
§ 12. Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger stemmer for opløsningen. 
Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om, hvad der skal ske 
med foreningens midler. Disse skal anvendes til formål, der er i overenstemmelse med 
vedtægternes §2. Eventuelt tiloversblevne midler skal overgå til et alment ølrelateret 
velgørende formål. 
 
Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d.  
 


