ARTIKEL 7
Laugsbrødrene indkaldes skriftligt til Laugsforsamlingen med
mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær Laugsforsamling kan
afholdes om fornødent efter Styrelsens skøn.

ARTIKEL 8
Laugsforsamlingen er altid beslutningsdygtig ved almindelig
flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er oldermandens
eller i dennes fravær viceoldermandens stemme udslagsgivende. For eventuelle ændringer af Laugets vedtægter eller
ophævelse af Lauget gælder samme regel.

ARTIKEL 9
Om det på Laugsforsamlingerne passerede føres referat, som
underskrives af dirigent, skriver og oldermanden.

Vedtægter ændret og vedtaget på årets Laugsforsamling i
Kolding tirsdag, den 15. juni 2021
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ARTIKEL 1
Laugets navn er Kolding Flisepudser Laug af 1985. Dets
hjemsted er Kolding Kommune.

ARTIKEL 2
Laugets formål er en gang årligt, på selve dagen den 16. maj
eller så tæt som muligt for udnævnelsen af Kolding til Årets
By 1981, at pudse Årets By-messingflisen foran Kolding
Rådhus samt en til flere gange årligt at foranstalte hyggelige
og fornøjelige sammenkomster for Laugsbrødrene.

ARTIKEL 3
I Lauget kan kun optages mænd, der er fyldt 21 år. Forslag til
optagelse af nye Laugsbrødre kan kun stilles af allerede optagne
Laugsbrødre.
Der kan alene på den årlige laugsforsamling optages laugsbroder/laugsbrødre efter indstilling fra styrelsen. Kommer der
flere forslag til nye Laugsbrødre, er det Lauget, som afgør ved
almindelig flertalsbeslutning, hvem der kan optages.

ARTIKEL 4
En gang årligt har Laugsbrødrene ret til at medbringe deres
respektive ægtefælle/samlever. Laugets Styrelse afgør til
hvilket arrangement.

ARTIKEL 5
Ved indtrædelse i Lauget betales en ydelse, ligesom enhver
Laugsbroder hvert år erlægger en årsydelse til Laugets kasse.
Størrelse af disse ydelser fastsættes på den årlige Laugsforsamling. Efter at udgifterne til Laugets forvaltning er
afholdt, kan en del af overskuddet blive givet eller henlagt til
almennyttige formål i Kolding Kommune efter Styrelsens og
Laugsforsamlingens bestemmelse. Årsydelsen erlægges hvert år
i juni måned.

ARTIKEL 6
Laugsforsamlingen, som er Laugets højeste myndighed, afholdes hvert år på selve dagen eller så tæt som muligt for udnævnelsen af Kolding til Årets By med følgende

dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Oldermandens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Fastsættelse af diverse ydelser
Valg af Styrelsen – som består af 5 laugsbrødre
Valg af revisor og revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Indkomne forslag skal være oldermanden skriftligt i hænde senest 8 dage før Laugsforsamlingen for at kunne behandles.
Den samlede bestyrelse er på valg hvert år, genvalg kan finde
sted.
Oldermanden vælges på Laugsforsamlingen. Viceoldermanden
er den til enhver tid siddende borgmester. Denne optages ved først
kommende Laugsforsamling, og der kan i visse tilfælde ses bort
fra bestemmelserne, som står i den første sætning i artikel 3.
Derefter vælges kassemester, skriver og fanebærer.

Styrelsen
1.
2.
3.
4.
5.

Oldermand
Viceoldermand
Kassemester
Skriver
Fanebærer

