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§1. Navn og hjemsted 

 
1. Laugets navn er Odense Whiskylaug af 23. januar 2002, forkortet 

OWL 
2. Laugets hjemsted er adressen på den siddende oldermand. 

 
 
§2. Formål 

 

1. At udøve aktiviteter af en hver art der kan øge interessen og 
kendskabet til whisky generelt, men i særdeleshed skotsk single 
malt. 

2. Målet søges opnået ved: 
2.1. at afholde smageaftner med eksterne elle interne oplæg 

omkring aftenens emne, i en kammeratlig og hyggelig 
atmosfære. 

2.2. at virke for at ekspertvidden omkring whisky tilflyder 
medlemmerne fra eksterne og interne arrangører. 

2.3. at prøvesmage whisky, for derved at udbygge medlemmernes 
evner til at vurder og evt. genkende forskellige whisky. 

2.4. at arranger whiskyrejser. 
2.5. at medvirke til at laugets medlemmer kan opnå fordelagtige 

indkøbsmuligheder. 
2.6. at tage kontakt til andre whiskylaug, og udveksle erfaringer 

med disse. 
2.7. at føre protokol over aktiviteterne, så vi til stadighed kan følge 

udviklingen 
 
 
§3. Medlemmer 

 

1. Adgang til optagelse i Odense Whiskylaug har alle, som er 
interesseret i smagning af whisky på en sober måde og som seriøst 
vil medvirke til at opfylde laugets formål. 

2. Tilmelding til laugets arrangementer er bindende og udeblivelse 
eller afbud efter tilmeldingsfristen, vil medføre opkrævning af 
arrangementsprisen.  
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§4. Ledelse 

 

1. Lauget ledes af laugsledelsen der består af: 
1.1. Oldermand. 
1.2. Viceoldermand. 
1.3. Kassemester. 
1.4. Laugsskriver. 
1.5. Laugsledelsesmedlem. 

 
 
§5. Generalforsamling: 

 

1. Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed. 
2. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i april måned. 
3. Laugsledelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 3 

ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordnen. 
Det reviderede regnskab for den forløbene regnskabsperiode, skal 
være til rådighed for Laugets medlemmer senest 7 dage før 
generalforsamlingen. 

4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 
fremsendes til Oldermanden senest 14 dage før, og laugets 
medlemmer skal orienteres om de fremkommende forslag senest 7 
dage før generalforsamlingen. 
 

5. Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning. 
3. Regnskab. 
4. Forslag. 
5. Kontingent. 
6. Valg 

A: Oldermand  Lige år 
B: Viceoldermand  Ulige år 
C: Kassemester  Ulige år 
D: Laugsskriver   Lige år 
E: Laugsledelsesmedlem Lige år 
F: Suppleant  Hvert år 
G: Bilagskontrollant  Hvert år 
H: Bilagskontrollant suppleant  Hvert år 

7. Eventuelt. 
 

6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes  
antal. 
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7. Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved almindeligt 
Stemmeflertal. Ved stemmelighed falder et forslag. 

      Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 majoritet af de fremmødte 
      Stemmeberettigede. 

   Afstemninger foretages ved håndsoprækning eller skriftligt         
    såfremt mindst 5 medlemmer anmoder herom. 

      Personvalg foretages skriftligt. 
8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når laugsledelsen        
     finder det påkrævet eller mindst 25% af laugets medlemmer 
     skriftligt ovenfor laugsledelsen begærer det afholdt med motiveret 
     emne. 
9. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling sker med 14   

dages varsel, senest 7 dage efter begæringens modtagelse og skal 
indeholde det eller de forslag der ligger til grund for indkaldelsen. 
Kun de forslag der fremgår af indkaldelsen kan behandles på 
mødet og afgørelsen træffes efter samme regel som på ordinær 
generalforsamling (§5 stk. 7) 
 
 

§6. Kontingent 

 

1. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for 1 år adgangen,    
     og betales senest den 01.06 på kontonummer 6880 1077253. 
2. Medlemskabet ophører ved manglende kontingentindbetaling. 

 
 
§7. Laugsledelsen 
 

1. Oldermanden indkalder til laugsledelsesmøde, så ofte det findes 
nødvendigt, eller når 2 laugsledelsesmedlemmer fremsætter ønske 
herom. Ved oldermandens fravær varetages laugsledelsens pligter 
af viceoldermanden. Laugsledelsen er beslutningsdygtig når 
mindst 3 af dens medlemmer, hvoraf den ene skal være oldermand 
eller viceoldermand, deltager i laugledelsesmødet. 

2. Kassemesteren fører laugets regnskab og fremlægger revideret 
regnskab på generalforsamlingen. Regnskabet går fra 1. april til 
31. marts det følgende år. 

3. Laugsskriveren fører protokollen og noter i punktform 
laugsledelsens drøftelser og beslutninger. Laugsskriveren 
varetager de skriftlige henvendelser og arkiver ind og udgående 
post.  
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§8. Ordensreglement. 

 

1. Der udfærdiges et ordensreglement. 
2. Ændringer kan med flertalsbeslutning ændres på 

generalforsamlingen, hvis ændringerne er fremsendt til 
Oldermanden senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 
 
§9. Laugets opløsning. 

 

1.  Opløsning af lauget, der skal ske på en ekstraordinær 
                        generalforsamling, kan kun ske i to tilfælde: 

A: Hvis to tredjedele af samtlige medlemmer ved en 
urafstemning har vedtaget opløsningen af lauget. 
Eller 
B: Hvis lauget giver underskud og det ikke er muligt at 
skaffe de fornødne midler til at videreføre lauget. 
 

3. Laugets midler skal ved en opløsning overlades til  
     børneafdelingen på Odense Universitets Hospital, 
     dog med de klausuler der kan være vedtaget på en ordinær 
     generalforsamling. 
 
 

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 23. januar 2002 
Ændret på ordinær generalforsamling  d. 25. april 2003 
Ændret på ordinær generalforsamling  d. 29. april 2005 
Ændret på ordinær generalforsamling  d. 28. april 2006 
Ændret på ordinær generalforsamling  d. 24. april 2009 
Ændret på ordinær generalforsamling  d. 29. april 2011 
Ændret på ordinær generalforsamling  d. 19. april 2013 
Ændret på ordinær generalforsamling  d. 25. april 2014 
Ændret på ordinær generalforsamling  d. 29. april 2015
 

 
 
 

_________________  ________________  _______________
   
Johnny Hansen                           Ulrich Erhardsen                     Peter Ruder 
Oldermand   Viceoldermand  Kassemester 
 

 
 
  

          _________________               _________________ 
 

          Verner Jensen                                         Johnny Larsen 
                              Laugsskriver                                       Laugsledelsesmedlem               
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Laugsledelsen: 
 
 
Oldermand 
Johnny Hansen Oluf Bagers gade 29, 2. th. 2253 1557 
  5000 Odense C 
Odense.whiskylaug02@mail.dk  
       

 
 

Viseoldermand 
Ulrich Erhardsen    
  5000 Odense c   
ue@live.dk  
 
 
Kassemester 
Peter Ruder Teglbakken 38  5151 0351 
  5690 Tommerup  
owl-ruder@tommerupnet.dk  
 
 
 
Laugsskriver 
Verner Jensen Brunebjerg 40 Gl. Korup 2334 9154 
  5210 Odense NV 
verner@popme.dk  
 
 
 
Laugsledelsesmedlem  
Johnny Larsen Thujavej 109  6592 6050 
  5250 Odense SV  2097 6050 
kc34@mail.dk  
 

mailto:Odense.whiskylaug02@mail.dk
mailto:owl-ruder@tommerupnet.dk
mailto:verner@popme.dk
mailto:kc34@mail.dk
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 ORDENSREGLER: 
 

 

1. INGEN MÅ TALE OM SIT DAGLIGE ARBEJDE OG VIRKE 
UNDER WHISKYSMAGNINGEN. 

 
2. DER ER UBETINGET TAVSHEDSPLIGT OM 

MEDLEMMERNES GØREN, LADEN OG TALE, SOM MÅTTE 
FOREKOMME PÅ EN WHISKYAFTEN. 

 
3. TOBAKSRYGNING ER FORBUDT I MØDELOKALET 

UNDER WHISKYSMAGNINGEN. 
 

4. MEDLEMMER OPFORDRES TIL, PÅ SKIFT AT PÅTAGE SIG 
ARRANGEMENTER, ENTEN SELV ELLER VED HJÆLP 
UDEFRA. 

 
5. ANRETNING OG OPRYDNING PÅHVILER MEDLEMMERNE 

AT DELTAGE I. 
 

6. MØDETIDSPUNKTET FASTSAT I INDBYDELSERNE SKAL 
OVERHOLDES. 

 
7. BILAG OVER INDKØBTE NATURALIER SKAL TILFLYDE 

KASSEMESTEREN, SENEST 14 DAGE EFTER 
ARRANGMENTET. 

 
8. OVERTRÆDELSE AF OVENNÆVNTE ORDENSREGLER 

MEDFØRER BETALING AF EN MULT PÅ KR. 20,00 TIL 
KASSEMESTEREN, FOR HVERT PUNKT. 

 

 

 

 

LAUGSLEDELSEN 
 


