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VEDTÆGTER FOR KETTEHOLMS HøNSELAUG

s1

Laugets navn og formå1.

Laugets navn er: KETTEH0LMS HøNSELAUG-

Laugets formål er at holde hØns herunder fremme forsåelsen

mellem voksne/bØrn og dyr.

s2

Laugets medlemmer.

Som medlem af Ketteholms HØnselaug kan optages beboerer i

Ketteholm, såfremt der i lauget er plads til at modtage nye

med I emmer.

Lauget kan maximalt bestå af 10 medlemmer. Ved fraflytning
udtræder man automatisk af lauget.
Beboere i Ketteholm, som ønsker medlemsskab af lauget optages

på ventel i ste.

s 3-

Laugets sammensætning.

Der vælges ikke bestyrelse tii Iauget, idet alle medlemmer

har 1 stemme og afg6relser træffes ved simpelt flertal af de

fremmødte når der er indkaldt til fællesmøde i lauget.
I Økonomiske sp@rgsmål skal der dog være '1, stemmeflertal.
Der udpeges en kasserer som varetager indbetaling af konti-
gent, betaling af foder, udbetaling til vedligeholdelse, m.v.

Sa'

Laugets admini stration -

Til Iauget ydes et kontigent der fastsættes af laugets medlem-

mer på et fællesmØde. Kontigent betales forud til kassereren.

Intet medlem må være i restance i mere end 3 måneder, idet det-
te medfØrer esklusion af lauget.
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Tidligere eskluderede medlemmer kan kun optages igen ved

betaling af restancen og 1 måneds kontigent i bøde.

Efter en nærmere plan udarbejdes en arbejdsfordeling i for-
bindelse med fodring, pasning og rengøring af hønseholdet.

Til hvert af laugsmedlemmerne viI der blive lavet en nøgle

tit hønsegården og laugsmedlemmet er ansvarlig over for lauget

med hensyn til denne nøgle.

s 5-

Opførelse af hønsehus og hønsegård.

Laugets medlemmer varetager opfØrelse af såvel hØnsehus og

hønsegård i forening, ligesom Iauget selv sØrger for ved-

ligeholdelse af hØnsehus og hØnsegård.

Midlerne til opfØrelsen indbetales i fællesskab i Iige store
andele af Iaugets medlemmer.

For nye medlemmer af Iauget skal der indbetales et startgebyr.
Størrelsen af gebyret fastsættes af lauget.
Vedtigeholdelse af hønsehus og hønsegård vedrører alene laugets

med I emmer.

S o-

IndkØb af dyr.

Lauget indkøber i forening h@ns til hØnseholdet og udgiften for-
deles mel 1em medlemmerne.

S z-

Udmeldeise af lauget.

Udmeldelse af lauget skal foregå med 30 dages varsel og med

udgangen af en måned.
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