
Beslutning af væsentlig betydning kræver, at 2/3 af de stemmeberettigede stem-

mer herfor

Begæring fra et laugsmedlem om at få et emne behandlet på det ordinære fælles-

møde må være indgivet til forretningsudvalget senest den 15. februar, og det

vil sammen med eventuelle forslag fra forretningsudvalget blive udsendt sammen

med indkaldelsen til fællesmødet.

I en af forretningsudvalget autoriser~t protokol optages en kort beretning af

forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og referenten.

S IX

For så vidt forretningsudvalget måtte finde en forretningsorden for udvalget

nødvendig, vedtages en sådan, eventuelt under anvendelse af reglerne i S X.

§ x.

Ethvert forslag såvel af almindelig art som i forhold til det enkelte matrikel-

nummer af særlig karakter, kan af ethvert af laugsmedlemmerne, også i et laugs-

medlems egenskab af medlem af forretningsudvalget, straks forelægges for et i

dette øjemed indkaldt fællesmøde

Forretningsudvalget skal indkalde til dette møde ved anbefalet brev til laugs-

medlemmerne med 8 dages varsel.

Kan enighed om spørgsmålet ikke opnås, og opnås der ikke ved eventuel afstem-

ning om spørgsmålet absolut majoritet, hvorved forstås, at mindst to trediede-

le af samtlige laugsmedlemmers stemme skal være for eller imod forslaget, kan

ethvert laugsmedlem begære spørgsmålet afgjort enten ved de ordinære domstole

eller ved en voldgiftsret, som nedsættes af civildommeren i Aalborg rets 3.

afd., i overensstemmelse med de for nedsættelse af voldgiftsretter sædvanligt

gældende regler.

Denne voldgiftsret indkalder i hvert enkelt tilfælde, dersom det måtte findes

fornødent, de sagen vedrørende til møde. Voldgiftsrettens' afgørelse er endelig,

og den er ved sagens behandling ikke b~ndet til iagttagelse af nogen bestemt

procedureform.

§ XI.

denne vedtægt kræves, at 2/3 af de stemmeberet-Til beslutning om ændringer

tigede stemmer herfor.

Er 2/3 af de stemmeberettigede ikke til stede på fællesmødet, men forslaget

vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, afholdes et nyt fællesmøde in-

den l måned, og på dette fællesmøde kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgiv-

ne stemmer uden hensyn til, hvor mange der har givet møde.


