
Vi har afholdt bestyrelsesmøde den 3. nov. Referat er denne mail, da vi kun var 3. 

 

Vi gennemgik hvad og hvordan til generalforsamling. Jeg tjekker med Michael Just om han vil være 

dirigent igen. Har talt med ham, han vender tilbage om han kan komme. 

 Vi fandt ud af at indkøb til smagningerne fremover skulle være tidligere end denne. 

 Morten skal have kontanter med til Gorm for indkøb af whisky, 1400 kr. 

 

Alle vores arrangementer afholdes på møllen, eneste undtagelse er bestyrelsesmøderne, og såfremt 

medlemmer finder et godt emne eller lign. Til en medlemsaften, vil foreningen betale de 300 kr. det 

koster for at være på møllen, arrangementet skal dog godkendes af bestyrelsen. 

 

Morten – er regnskaberne underskrevet af vores posekigger? Vores posekigger vil ikke genopstille, 

så der skal på generalforsamlingen vælges en ny incl. posekigger suppleant. 

 

Vores oplæg til ændringer i vedtægterne: 

 

§4 Kontingentet til Midtsjællands Whisky Laug fastsættes for et år ad gangen, og betalingen 

foretages via en bankoverførsel eller pr. girokort for et år ad gangen. Er kontingentet ikke betalt 14 

dage efter seneste betalingsfrist udmeldes medlemmet af lauget. 

 Medlemsperioden løber fra 1. januar til 31. december og regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. 

september. 

 Posekiggeren reviderer regnskabet, og dette godkendes på den årlige generalforsamling. 

 Et betalende medlem modtager via mail/brev/hjemmeside om nye tiltag, får adgang til 

medlemstilbud og opnår en rabat ved smagningerne. 

 

Og 

 

§5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 Ordinær generalforsamling indvarsles skriftligt med mindst en måneds varsel, og skal afholdes 

senest den 15. december hvert år. 

 

Afstemninger foretages ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, dersom 1 deltagere 

anmoder herom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal. 

 Se dog §9. 

 

Dagsordenen tilsendes eller offentliggøres for medlemmerne og skal indeholde mindst følgende 

punkter: 

 1. Oldermandens beretning 

 2. Kassemesterens aflæggelse af budget samt regnskabet 

 3. Fastsættelse af kontingent 

 4. Behandling af indkomne forslag 

 5. Valg af bestyrelse samt suppleant 

 6. Valg af posekigger samt posekigger suppleant 

 7. Eventuelt 

 



Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være oldermanden eller 

skriveren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

Ændringer i de på en generalforsamling forelagte love, kan kun vedtages, når mindst to tredjedel af 

de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer har stemt for vedtagelsen. 

 


