
Vedtægter for Roskilde  Spillemandslaug  

 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er Roskilde Spillemandslaug. 

 

§ 2 Formål 

Lauget er et forum for spillemænd og andre interesserede. 

Det er laugets formål: 

at  være et aktivt og inspirerende mødested for spillemænd, børn som voksne 

at  medvirke til dybere føling ind i musikken 

at  medvirke til højere kvalitet i musikken 

at  formidle møde mellem gamle og unge spillemænd (både traditionsbærere og traditionsfornyere) og 

laugets medlemmer. 

 

§ 3 Grundholdninger/kultur 

Den måde hvorpå laugets formål varetages og aktiviteterne udøves vil variere med tiden, men der er 

laugstradition for: 

at udgangspunktet er den traditionelle spillemandsmusik, sådan som den findes i brug visse steder i 

Danmark og det øvrige Skandinavien 

at indfaldsvinklen er gehørspillet 

at anerkende at medlemmerne har forskellige forudsætninger og at spillet derfor må foregå på 

forskellige niveauer 

at medlemmerne gennem egne initiativer og indsatser selv er med til at præge udviklingen i lauget og at 

videreudvikle musikken. 

 

§ 4 Aktiviteter 

For at fremme laugets formål tager lauget initiativ til en række aktiviteter.  

Disse vil variere med tiden, men der er laugstradition for: 

at  afholde regelmæssige laugsaftener 

at  afholde spillemandsstævne hver sommer 

at  arbejde sammen med de øvrige Lirum Larum foreninger.  

Laugets medlemmer kan således sammen med de andre foreningers medlemmer danne arbejdsgrupper 

med emner inden for laugets formål.  

Arbejdsgrupperne arbejder selvstændigt og skal referere til laugets bestyrelse, som herved påtager sig 

et økonomisk medansvar på laugets vegne 

at  formidle musik enten personligt eller ved udgivelse af bånd og noder 

at  afholde kurser og lign. f.eks. påskekursus. 

 

§ 5 Medlemmer 

Som medlem i Roskilde Spillemandslaug kan optages enhver med interesse for laugets formål, 

aktiviteter og kultur som beskrevet i § 2, 3 og 4.  

Medlemmer under 18 år er fri for kontingent, såfremt en af forældrene er medlem. 



Medlemskab kan i særlige tilfælde nægtes, når 2/3 af bestyrelsen stemmer for dette. Nægtelse af 

medlemskab kan appelleres på førstkommende generalforsamling, der tager stilling med simpelt flertal.  

 

§ 6 Generalforsamling 

Generalforsamling holdes hvert år inden den 31. marts.  

Indkaldelse sker i Lirekassen eller på anden måde senest 3 uger inden generalforsamlingen.  

Forslag til ændring af vedtægterne skal være oldermanden i hænde senest 2 uger inden 

generalforsamlingen.  

Sådanne ændringsforslag udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen ledsaget af 

bestyrelsens bemærkninger. 

 

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

0.  Velkomstdrink. 

1.  Valg af ordstyrer. 

2.  Valg af 2 stemmetællere. 

3.  Beretning ved oldermanden. 

4.  Regnskabsaflæggelse v/kassereren. 

5.  Øl og kaffe evt. m.m. 

6.  Indkomne forslag og åben debat. 

7.  Vedtagelse af kontingent for det kommende år. 

8.  Valg af oldermand/kvinde. 

9.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

10. Valg af suppleanter. 

11. Valg af 2 revisorer, heraf en suppleant. 

12. Eventuelt. 

13. Lauget spiller. 

 

Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget er dog 

vedtægtsændringer, som kræver 2/3 af de fremmødte stemmer for at blive vedtaget.  

Afstemninger ved personvalg foregår skriftligt dersom to af de fremmødte medlemmer kræver det. 

Afstemninger i øvrigt foregår ved håndsoprækning. 

 

§ 7 Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af oldermanden samt 4-5 medlemmer.  

Bestyrelsen fastlægger selv sin arbejdsform. I tilfælde af stemmelighed er oldermandens stemme 

udslagsgivende. 

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. 

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til løsning af nærmere angivne opgaver.  

 

§ 8 Regnskab m.m. 
Regnskabsåret er kalenderåret 

Bestyrelsen foreslår kontingentets størrelse. Kontingentet opkræves sammen med indkaldelse til 

generalforsamling. 

Bestyrelsen kan vedtage at slette restanter fra medlemslisten. 

 



§ 9 Ekstraordinær generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/4 af laugets 

medlemmer skriftligt ønsker det.  

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling. 

 

§ 10 Nedlæggelse af lauget  
Beslutning om eventuel nedlæggelse af Roskilde Spillemandslaug kan træffes på en ordinær 

generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og hvor mindst 3/4 af disse 

stemmer for nedlæggelsen. Hvis mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede, kan nedlæggelse 

ske foreløbigt, hvis 3/4  af disse stemmer for nedlæggelsen. Endelig beslutning kan først træffes på en 

ekstraordinær generalforsamling, der i så fald skal afholdes ca. 2 måneder efter den ordinære. Her kan 

nedlæggelsesbeslutningen konfirmeres, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. 

Anvendelse af eventuelle aktiver afgøres af den ekstraordinære generalforsamling efter forslag fra 

oldermanden. Anvendelsen skal tilfalde et almennyttigt formål inden for formålsbestemmelserne. 

 

§ 11 Tegningsregler 

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af mindst 2 myndige bestyrelsesmedlemmer. Den ene skal 

være enten oldermanden eller kassereren. Kassererens underskrift er tilstrækkelig i normalt løbende 

forretninger. 

For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Bestyrelsen hæfter 

ikke for foreningens forpligtelser ud over de almindelige forpligtelser i dansk ret. 

 

 

Som senest ændret på Roskilde Spillemandslaugs generalforsamling den 16. marts 2019.  
 


