Vedtægter for Whiskypartiet
§1 NAVN
Foreningens navn er ” WHISKYPARTIET”

§2 FORMÅL
Foreningens formål er at fremme kendskabet til og nydelsen af whisky af god kvalitet.
Foreningen skal desuden fremme interessen for fremstilling af whisky samt samle midler til
rejser til diverse destillerier. Sidst, men ikke mindst, har foreningen til formål at skabe
rammer for et godt og muntert socialt samvær mellem foreningens medlemmer.

§3 AKTIVITETER
Til opfyldelse af foreningens formål arrangerer foreningen smagsaftener, studieture/-rejser,
ture til whisky messer og andre aktiviteter vedrørende oplevelse af god whisky. Som
udgangspunkt arrangerer foreningen mindst én aktivitet i kvartalet, idet bestyrelsen på
foreningens årsmøde fremlægger et forslag til aktivitetsplan for det kommende år.
Smagninger skal finde sted i lokaliteter der opfylder de af bestyrelsen fastsatte
smagningsregler. Disse er beskrevet på hjemmesiden. Det tilstræbes at værtskabet for
smagninger går på skift blandt medlemmerne.

§4 ØKONOMI
Foreningen drives så ubureaukratisk som muligt.
Til dækning af foreningens faste driftsomkostninger skal medlemmerne indbetale et årligt
kontingent.
Kontingentet følger foreningens regnskabsår og indbetales inden første januar med
mulighed for 1 mdr. restance.
Er man i restance, er man automatisk idømt en genindmeldelses straf på. Kr. 100.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at hæve (eller sænke) det vedtagne indskud samt
smagningsudgifter med op til 100%.
Der opkræves desuden deltagerbetaling, som er bindende for hver enkelt af foreningens
arrangementer. Betaling skal være registreret hos kassereren senest 14 dage før
arrangement.
Og manglende betaling betyder ”ikke tilmeldt”
For at undgå uheldig udnyttelse og misforståelse, kan bestyrelsen vurdere om et medlem
er berettiget til fuldt tilskud.

§5 BESTYRELSEN
Bestyrelsen for Whiskypartiet består af 3 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges på
årsmødet.
Alle poster er på valg hvert år, idet alle poster besættes ved valg direkte på årsmødet.
Bestyrelsen er sammensat således:
Oldermand/Formand
Finansforvalter
Ceremonimester/Skriverkarl
Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter på årsmødet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og ansvarsfordeling.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig
når der er to repræsenteret ved møder og afstemninger.

§6 BEFØJELSER
Bestyrelsen har beføjelser til at ekskludere et medlem, ved overtrædelse af vedtægter
og/eller hus regler, og kan kun genindtræde, efter godkendelse af bestyrelsen.

§7 FORENINGENS ÅRSMØDE
Whiskypartiet holder årsmøde hvert år i januar eller februar måned. Alle personer i
bestyrelsen er på valg. Årsmødet afholdes på et af de godkendte steder, der opfylder
smagningsreglerne, og der indkaldes pr. mail senest 3 uger før. Ekstraordinære årsmøder
indkaldes ved behov. Begge indkaldelser skal tillige annonceres på hjemmesiden.
Forslag og emner skal fremsendes til bestyrelsen i god tid før årsmødet, så disse kan blive
udsendt til medlemmerne.
Valg på årsmøderne sker ved simpelt flertal gennem håndsoprækning.
Årsmødet afholdes altid i forbindelse med et efterfølgende smagsarrangement. Det
tilstræbe at gøre dette så kort som muligt.
Årsmødet afvikles efter følgende dagsorden:
1. Velkomst og skål v/oldermanden.
2. Valg af dirigent.
3. Oldermanden aflægger en kort beretning og fremlægger herunder plan for aktiviteter i
det kommende år.
4. Finansforvalteren fremlægger regnskab til godkendelse.
5. Finansforvalteren fremlægger budget til godkendelse samt forslag til
medlemskontingenter.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af 2 revisorer.
8. Forslag fra medlemmerne.
9. Udpegning af medlemmer til Whiskyværter ved årets smagninger.
10. Eventuelt.

§8 REGNSKAB
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres inden årsmødet af de 2
valgte revisorer.

§9 UDMELDELSE
Medlemskabet følger kalenderåret og udmeldelse kan ske pr. 31/12. Der er ikke refusion
af indbetalt kontingent.

§10 NEDLÆGGELSE
Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske, såfremt mindst 2/3 af de
fremmødte stemmer for det på et årsmøde. I tilfælde af nedlæggelse skal foreningens
overskydende kapital drikkes og spises op af de medlemmer, som møder op ved et
nærmere annonceret slutarrangement.

§11 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægterne er vedtaget på stiftende årsmøde den 15. januar 2005
Vedtægter kan kun ændres på årsmøder samt ekstraordinære årsmøder og der skal være
2/3 flertal herfor blandt de fremmødte medlemmer.
Vedtægterne er revideret ved ekstraordinært årsmøde den 16. april 2010
(Tillykke til Margrethe d. 2 af DK ).
Vedtægterne er igen revideret på årsmødet den 28. januar 2011.

