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Valg af Dirigent: 
  
Referent: Laugsstyrelsens Skriver Flemming Riddersholm Nielsen. 
  
Beretning om Laugets virksomhed siden stiftelsen den 10.6.2009 v/Oldermanden Jens Otto Nystrup. 
  
Indkomne forslag: 
  
Oldermanden foreslår: 
  
  At Laugs-Styrelsen bemyndiges til reformulering/smidiggørelse af Vedtægternes bestemmelser 
vedr.optagelse af medlemmer og proceduren omkring kontingentbetalingen. 
  
Eventuelt  
  
 



Der var et beskedent fremmøde.. til denne Laugets første Laugsforsamling.  
 
Til dirigent valgtes viceoldermanden.  
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig, 
idet generalforsamlingen var blevet rettidigt varslet i Midt Vest Avisen og Holstebro Onsdag.  
 
Næste punkt på dagsordenen var Oldermandens beretning, Dirigenten gav ordet til Oldermanden.  
 Oldermanden konstaterede at Lauget nu var 9 måneder gammel. At det ikke havde været nogen hel nem 
fødsel, men at meget allerede var opnået, ikke mindst hjemmesiden har vi grund til at være stolte over…..En 
særlig tak til Tilsted og Webmosteren for dette.  
Der har været nogle problemer med at holde styr på medlemskaberne og kassekreditten er     
under hårdt pres.  
Der skal, med henvisning til vedtægterne, ved dette her første Laugsforsamling ikke afholdes valg til 
Laugets Styrelse. 
 
2.  
Dirigenten oplyste at der var indkommet et forslag. Forslagsstilleren var Oldermanden og lyder som 
følgende:    
  
”At Laugs-Styrelsen bemyndiges til reformulering/smidiggørelse af Vedtægternes bestemmelser 
vedr.optagelse af medlemmer og proceduren omkring kontingentbetalingen” 
 
Oldermanden forklarede sig, hvilket kan anledning drøftelser med primært Viceoldermanden. 
Resultatet af drøftelserne bevirkede at Styrelsen efter afstemning blev bemyndiget til at foretage de 
tilpasninger i vedtægterne, der skønnes at være nødvendige for at sikre et sæt vedtægter der smidiggør 
forretningsgange og ageren i øvrigt.  
Oldermanden og Skriver er udpeget til at varetage tilpasningerne i vedtægterne.  
          
3.  
Der ønskes en liste med punkter i dagsordenen til Laugstyrelsesmøderne.  


