
Laugets Skraa 

 

Lauget 

 

1 a Laugets navn er Spillemandslauget Østjyderne. 

 b Dets formål er - i videst muligt omfang -: 

- at være forum for udøvelse af spillemandsmusik i almindelighed og dansk almuemusik især; 

- at udbrede kendskabet til og interessen for spillemandsmusik i almindelighed og dansk almue-

musik især; 

- at afholde sammenspilsaftener, kurser, stævner og åbne arrangementer med dans; 

- at virke for udgivelse af materiale vedrørende dansk almuemusik; samt 

- at opretholde kontakt med tilsvarende laug og foreninger i indland og udland. 

 c Lauget er hjemmehørende i Aarhus kommune. 

 d Alt overskud som lauget indtjener, vil blive brugt til almennyttige formål i henhold til punkt 1b. 

2 Som aktivt medlem af lauget anses enhver, der har betalt kontingent. 

 

 

Generalforsamlingen 

 

3 Laugets højeste myndighed er generalforsamlingen. 

4 a Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 

b Den ordinære generalforsamling varsles senest 2 uger før afholdelsen ved opslag og opråb på et af 

laugets fællesarrangementer samt ved skriftlig indkaldelse til samtlige laugets aktive medlemmer. 

c Dagsorden på den ordinære generalforsamling er: 

1 Valg af dirigent 

2 Oldermandens beretning 

3 Kassemesterens - og hvis en sådan er valgt - stævnekassemesterens fremlæggelse af revideret 

regnskab 

4 Indkomne forslag 

5 Valg på lige årstal af oldermand, kassemester og 1 medlem af oldermandskabet 

6 Valg på ulige årstal af skriver og 1 medlem af oldermandskabet 

7 Eventuelt valg af afløser for oldermandskabsmedlem, der er udtrådt af oldermandskabet mere 

end et år før valgperiodens udløb 

8 Eventuelt valg af stævnekassemester 

9 Valg af en 1. og en 2. suppleant til oldermandskabet 

10 Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

11 Eventuelt 

d Stemmeret på generalforsamlingen har kun aktive medlemmer af lauget. 

e Afstemninger på generalforsamlingen er skriftlige, såfremt 1 stemmeberettiget medlem fremsætter 

ønsker herom. 

f Forslag efter dagsordenens pkt. 4 skal være oldermandskabet i hænde senest ugedagen før gene-

ralforsamlingen. 

g Beslutninger på generalforsamlingen træder i kraft ved almindelig stemmeflerhed. 

5 a Oldermandskabet kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ligeledes kan 

25% af laugets aktive medlemmer forlange afholdt ekstraordinær generalforsamling ved skriftlig 

henvendelse herom til oldermandskabet. Sådan henvendelse skal indeholde dagsorden til den eks-

traordinære generalforsamling. 

 b Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes og afholdes i overensstemmelse med paragraf 4, 

pkt. b, d, e og g. Til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med henblik på en endelig ved-

tagelse af ændringer i Skraa’en er skriftlig indkaldelse med en uges varsel dog tilstrækkelig. 

6 Laugets regnskab følger kalenderåret. 



Oldermandskabet 

 

7 a Laugets interesser varetages og dets aktiviteter planlægges af et oldermandskab på 5 medlemmer. 

 b Til oldermandskabet vælges på den ordinære generalforsamling 1 oldermand, 1 kassemester, 1 

skriver og 2 læse- og skrivekyndige medlemmer af oldermandskabet. Ligeledes vælges en 1. og 

en 2. suppleant. Disse kan til enhver tid deltage i oldermandskabets møder, men uden stemmeret, 

når ikke deres mandat gennem et oldermandskabsmedlems fravær er trådt i kraft. 

 c Oldermand, kassemester og det sammen med disse valgte medlem af oldermandskabet er på valg 

alle lige årstal. Skriver og det sammen med denne valgte medlem af oldermandskabet er på valg 

alle ulige årstal. De 2 suppleanter, de 2 revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år. 

 d På den ordinære generalforsamling kan der desuden blandt de allerede valgte medlemmer af ol-

dermandskabet vælges en stævnekassemester til at varetage alle kassemesterens sædvanlige funk-

tioner i forbindelse med laugets spillemandsstævne. Stævnekassemesteren vælges for ét år ad 

gangen og kan genvælges. 

 e Ethvert aktivt medlem af lauget kan vælges og genvælges til oldermandskabet eller til posten som 

suppleant. Ligeledes kan ethvert valgbart medlem frasige sig valg. 

 f Oldermandskabet samt suppleanterne holder møde efter eget valg, dog mindst én gang hver anden 

måned. For deltagelse heri ydes der enhver fremmødt én dram. Denne tømmes i fællesskab, efter 

at oldermanden tydeligt har udtalt laugets navn for resten af de fremmødte. 

 g Skriveren fører over oldermandskabets møder en protokol, som skal være tilgængelig for ethvert 

aktivt medlem af lauget. 

 h Særlige udvalg kan af oldermandskabet nedsættes blandt aktive medlemmer af lauget. Dog skal 

mindst ét medlem af et sådant udvalg tillige være medlem af oldermandskabet. Intet medlem af 

oldermandskabet kan være medlem af mere end ét udvalg. I ganske særlige tilfælde kan der i korte 

perioder afviges herfra. 

 i Oldermandskabet planlægger på sine møder laugets aktiviteter. Oldermandskabet vedtager hvilke 

laug og foreninger, lauget skal være medlem af, hvorved tages skyldigt hensyn til paragraf 1. 

b Oldermanden tager på oldermandskabets første møde initiativ til en gennemgang af listen over 

disse, ligesom denne skal indgå i oldermandens beretning på generalforsamlingen. 

 j Oldermandskabet tegner lauget udadtil og bør herved udvise sømmelig adfærd. Oldermandskabet 

kan overlade det til ethvert aktivt medlem at repræsentere lauget på generalforsamlinger i forenin-

ger eller laug, som lauget er medlem af, samt på stævner i indland og udland. Efter omstændighe-

derne ydes der tilskud til, eller fuld dækning af, omkostningerne herved. 

 k Ved økonomiske dispositioner tegnes lauget af oldermand og kassemester. Såfremt der i medfør 

af paragraf 7 pkt. d er valgt en stævnekassemester, tegnes lauget af oldermand og denne ved øko-

nomiske dispositioner, der vedrører stævnet. 

8 Udmeldelse af lauget kan ske ved udtrykkelig henvendelse herom til oldermandskabet. Som udmeldt 

betragtes herudover enhver, som ikke inden én måned efter den ordinære generalforsamling har betalt 

det vedtagne kontingent. 

 

 

Ændringer 

 

9 Ændringer i denne Skraa kan kun ske på 2 hinanden følgende generalforsamlinger. 

 

 

Opløsning 

 

10 Lauget kan kun opløses, såfremt 3/4 af laugets aktive medlemmer på 2 på hinanden følgende general-

forsamlinger stemmer herfor. Dog skal der være mindst 3 uger imellem disse generalforsamlinger. Så-

fremt mindre end 3/4 af de aktive medlemmer er til stede på den første af disse generalforsamlinger, 



kan 9/10 af de fremmødte beslutte, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne 

er 3/4 af de fremmødte aktive medlemmers stemmer herfor fornødent til opløsning af lauget. 

11 Ved opløsning af lauget træffer generalforsamlingen beslutning om, hvad der skal ske med laugets 

midler. Disse kan dog kun anvendes til formål, der er i overensstemmelse med den til enhver tid gæl-

dende paragraf 1 pkt. b. Laugets løsøre fordeles efter samme retningslinjer, idet der dog tages hensyn 

til de betingelser, hvorunder det er kommet lauget i hænde. Udlodning af kontante midler og løsøre 

kan ikke ske til enkeltpersoner. 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling søndag den 12. marts 1978 og ændret senest på ekstraordinær ge-

neralforsamling søndag den 6. juni 2015. 


