
Vedtægter for 

AULUM MØLLELAUG. 

 Navn og hjemsted 

§ 1.    

Foreningens navn er Aulum Møllelaug. 

 Dens hjemsted er Herning kommune 

 

 

Formål 

§ 2.  

Foreningens formål er at bevare Aulum Mølle som et kulturhistorisk element i Aulum samt at 

fremme interessen for møllen og andre lokalhistoriske forhold. 

§ 3.     

Dette formål opnås dels ved, at møllelauget varetager den daglige drift af møllen efter aftale med 

Herning kommune, og dels selv afholder møder og udstillinger med kulturelt indhold, samt at 

møllens lokaler udlejes til organisationer, foreninger, private virksomheder og personer, som ved 

deres virke er med til at opfylde målsætningen for møllellauget. 

 

 

 

 
Medlemmer 

§4. 
Enhver person, forening, institution eller organisation, som anerkender møllelaugets formål kan 

optages som medlem. Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. 
Medlemsskabet gælder for et år ad gangen 

 

 

Generalforsamling 

§ 4 

Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. 

 

 

                                  § 5 

Generalforsamlingen er møllelaugets øverste myndighed og fastsætter de overordnede retningslinjer 

for møllelaugets virksomhed. 

Generalforsamlingen kan, hvor andet ikke er vedtægtsmæssigt fastslået, ved absolut flertal (over 

halvdelen af de afgivne, gyldige stemmer/ blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldig beslutning 

i de sager, der er opført på dagsordenen. 

 

 Alle medlemmer har ret til at give møde på generalforsamlingen og alle medlemmer har stemmeret 

og er valgbare. 

Personvalg foregår ved skriftlig forslag og skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved 

stedfortræder. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§6 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel ved direkte 

henvendelse til medlemmerne via mail/ SMS med angivelse af dagsorden. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned og skal afholdes i 

møllens lokaler.  

 

§7 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller mindst 10 

medlemmer kræver det. Kravet om ekstraordinær generalforsamling fremsættes over for 

møllelaugets formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest månedsdagen efter 

kravets fremsættelse. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme retningslinjer som til 

ordinær generalforsamling. 

 

§8 

På den årlige generalforsamling skal følgende punkter være optaget på dagsordenen. 

1. Valg af stemmetællere og dirigent 

2. Beretning om møllelaugets virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår. 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

7. Valg af revisorer og suppleant 

8. Eventuelt 

 

§9 

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på en generalforsamling skal skriftlig 

indleveres til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen 

 

Bestyrelsen 

§ 10 

Møllelauget ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at der i lige år afgår 2, og i 

ulige år 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.  

Afgår et bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten på 

vedkommendes plads i bestyrelsen. 

 

§ 11 

På første bestyrelsesmøde, som afholdes senest 14 dage efter den ordinære 

generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig med valg af formand, næstformand, 

kasserer og sekretær. 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 12 

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. 

 

§ 13 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. 

 

§ 14 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer under ansvar over for 

generalforsamlingen afgørelse i de foreliggende sager vedrørende møllelaugets 

virksomhed. 

 

§ 15 

Møllelauget tegnes normalt ved underskrift af formanden eller sekretæren. Ved køb eller 

salg af fast ejendom samt optagelse af lån og kreditter tegnes møllelauget af hele 

bestyrelsen. 

 

§ 16 

For de forpligtelser, som møllelauget måtte påtage sig, hæfter alene laugets formue, 

hvorimod der ikke påhviler laugets medlemmer eller bestyrelse hæftelse for 

møllelaugets forpligtelser. 

Møllelauget kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over foreningens 

midler, såvel over for pengeinstitutter. 

 

§ 17 

Bestyrelse kan indmelde møllelauget som medlem i de selskaber eller 

sammenslutninger, som skønnes at have betydning for dens virksomhed. 

 

§ 18 

Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning, når han finder det fornødent, 

eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftlig anmoder herom. 

 

Regnskab og revision 

 

§ 19 

Regnskabet følger kalenderåret. 

Kassereren er ansvarlig for at der føres en fortegnelse over møllelaugets medlemmer 

samt et omhyggeligt og overskueligt regnskab. 

 

§ 20 

Regnskabet revideres af et på generalforsamlingen valgt revisorfirma. Revisorfirmaet 

vælges for 1 år ad gangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtægtsændringer og ophør 

 

§ 21 

Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden efter reglerne 

i § 8 og § 9. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de 

afgivne stemmer. Vedtægterne og vedtægtsændringer skal godkendes af Herning  

Kommune. 

 

§ 22 

Forslag om møllelaugets ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende 

generalforsamlinger, der er indkaldt i dette øjemed og med mindst 14 dages mellemrum. 

Til vedtagelse af ophør kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. 

 

§ 23 

Ved møllelaugets ophør kan laugets ejendele ikke udloddes til medlemmerne, men skal, 

efter beslutning på den sidst afholdte generalforsamling, anvendes til fremme af 

kulturelle formål i Aulum, helst et formål, som har relation til møllen og møllelaugest 

virke. 

 

Ikrafttræden 

§ 24 

Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 18. marts 2003., og med 

omgående virkning. 

 

Vedtægterne er ændret på den ordinære generalforsamling d. 5. februar 2022 

 

 

 

Aulum d. 5.februar 2022 

 

 

                                                                                                                                                    

…………………………………………                         ……………………………………. 

Formand Jens Peder Kristiansen                                      Kasserer Finn Olesen 

 

 

………………………………………….                        ……………………………………. 

Sekretær Elsebeth Gasseholm                                         Bestyrelsesmedlem Solvejg Madsen 

 

 

………………………………………… 

Bestyrelsesmedlem Niels Kr. Lauridsen 

 

 

 

 


