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Vedtægter for JOMSBORG VIKINGELAUG.
§ 1.
Foreningens navn er:
"Jomsborg Vikingelaug"
og er en dansk jernalder- og vikingegruppe.
§ 2.
Gruppens formål er at:





samle venner, som deler den historiske og håndværksmæssige interesse for jernalderog vikingetiden.
fremstille rekonstruktioner af fx dragter, smykker, husgeråd, våben, værktøj og andet
der har relation til jernalder- og vikingetiden.
levendegøre og formidle jernalder- og vikingetiden ved bl.a. at deltage i
vikingemarkeder og jernalder- / vikingerelaterede events.
Mødes socialt om den fælles interesse - til f.eks. vikingespil og lignende.

§ 3.
Foreningen er hjemmehørende:
Blansvej 33, Bovrup, 6200 Aabenraa
§ 4.
De effekter, som betales af indkomne tilskud, legater, sponsorbidrag og lignende, tilhører
gruppen. Alle øvrige effekter er privat ejendom.
§ 5.
Medlemsskab er som udgangspunkt gratis. Det kan i ekstraordinære tilfælde og i fællesskab
besluttes, at opkræve et medlemsgebyr,.
Udgifter i gruppen afholdes af den enkelte, eller i enigt fællesskab.
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§ 6.
Nye medlemmer kan kun optages i gruppen, hvis gruppens medlemmer er enige derom.
§ 7.
Gruppens "Høvding" og stifter er Steen Weiss Pedersen.
Høvdingen uddeler resterende poster i gruppen.
§ 8.
Høvdingen har den overordnede ledelse af gruppen, herunder dennes økonomi. Det påhviler
Høvdingen at sikre, at gruppen drives i overensstemmelse med sit formål.
Der påhviler ikke Høvdingen eller medlemmerne nogen personlig hæftelse for gruppens
påhvilende forpligtelser.
§ 9.
Gruppens regnskabsår følger kalenderåret. Der udarbejdes hvert år regnskab som skal
foreligge til godkendelse senest 1. februar i det følgende år. Regnskabet underskrives af
Høvdingen og mindst 2 medlemmer.
§ 10.
Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte gruppen
kan gruppen i fællesskab træffe bestemmelse om gruppens ophør.
Gruppens formue og værdier skal i så fald tilfalde Nydambådens Laug i Sottrupskov.

Foreningen er stiftet den 1. juni 2012.
Steen Weiss Pedersen
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