VEDTÆGTER
FOR
FORENINGEN SAS
(Svulstige Alkoholiske Sutter)
Stiftet Ved Diget 25, d. 27. maj 1993
§ 1.
Foreningens hjemsted er SAS Klubhus Ved Diget 25, Henholdsvis ved baren og i Grotten
§ 2.
Foreningens sæson er fra 1. august til 30. juni.
§ 3.
Foreningens formål er, uden skelen til moralister af en hver art, at arbejde for medlemmernes
drøbel, ved sammenkomster at stifte bekendtskab med afdøde brygger Jacobsen’s humle extract i
rigelige mængder.
§ 4. Formand & Bestyrelse
Formanden udpeges på generalforsamlingen af den afgående formand, og udvælgelsen gælder for et
år af gangen. I praksis foregår det ved at Formanden adspørger blandt alle Brødre der ikke har haft
formandshvervet, også dem der tidligere har takket nej. Hvis dette ikke giver resultat spørges de
øvrige Brødre.
Ifald der heller ikke da opnås resultat, vil Formanden være nød til at fortsætte sit hverv.
Et medlem kan kun udpeges til den ærefulde formandsposition når alle Brødre har haft tilbud om
dette hverv.
Kvittering for denne tillids erklæring er med en omgang smagsprøver af afdøde brygger Jacobsens
humleextrakt.
Skulle pågældende person frasige sig ansvaret som foreningens ordfører, og hvad et formandskab
ellers indebære af hverv, ikendes der prompte en bødestraf lydende: en omgang smagsprøver af
afdøde brygger Jacobsen's humleextrakt.
Der må jo også en bestyrelse til. Bestyrelsen vælges hvert år i maj måned, og består af een
formand, een kasser og een revisor. Udover disse tre er det op til formanden, om der skal være
flere bestyrelsesmedlemmer til at irritere formanden. Formandens valg, ud over der tre faste,
gælder kun i egen regeringsperiode.
Det er formandens opgave at arrangere den årlige generalforsamling og Brødrene vil vurdere
kvaliteten af arrangementet, for eventuel tildeling af bod.
Ligeledes forventes det, at formanden i løbet af hans regeringstid, arrangere en del aktiviteter for
Brødrene, og ved sin fratrædelse udpeger hvem der er ansvarlig for bytur i september.
Som kasser finder man det formålstjenligt, at der findes en person der er i stand til, ved foreningens
arrangementer, at holde sig vågen længst.

§ 5. Bod
For at kunne holde styr på forsamlingen af Brødre, kan formanden idømme Brødrene bod, til
øjeblikkelig betaling til kasse 40
Det er strengt forbudt at medbringe damemennesker (skrubber, varaner etc.) til foreningens
arrangementer, undtagelsen herfor er, at disse er af oppustelig art, således at de kan punkteres,
og anbringes i inderlommen på smokingen. En anden undtagelse vi må leve med er, når vor
formand af stat eller kommune er pålagt at medbringe erhvervspraktikanter, af dette besynderlige
køn, denne er dog pålagt ej at føre tale med skinger stemmeføring, og i videst muligt omfang, at
have tilegnet sig en solid viden om alkoholens lyksaligheder.
Der kan idømmes bøder fra 20.- til 90.- kr. Samlet bodssum kan ikke ovestige 90.- og der er
formanden der afgør bod størrelsen. Hvis der for visse forseelser ønskes faste satser, skal disse
fremgå af forretningsordenen
§ 6. Lukning af foreningen.
Skulle vort klubhus lukke (hvad himlen forbyde) således at vores faste holdepunkt ”baren” ikke
mere er tilgængelig (hvad fanden forbyde) og vi således finder det betimeligt at opløse foreningen,
skal en eventuel formue gå til
1. Foreningen til Amagers forskønnelse.
2. En gemensam sup (som vore brave svenske brødre siger), dette afgøres ved en afstemning i
klubhuset

§ 7. Kontingent
Ved optagelse betales et engangsbeløb, stort kr. 120,Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Ved denne lov’ ikrafttrædelse er kontingentet kr.
300.-. Årets kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Indbetales senest 14 dage efter
generalforsamlingens afholdelse. Ifald dette ikke overholdes, falder der en bod, på 50.- kr. pr.
måned.
§ 8. Optagelse og registrering af Brødre
Formanden har ansvar for registrering/opfølgning af Brødrene, hvad angår indmeldelse,
registrering af opstiller og om en Broder har været spurgt om at overtage Formandsskabet.
Formanden kan delegere registreringen og dette skal fremgå af Forretningsordnen.
Oprindelig bestod foreningen væsentlig af tidligere SAS ansatte. Nu foregår optagelse ved at en
opstiller bringer et egnet medlems emne til foreningen for godkendelse, og godkendes vedkommende
optages han. Opstilleren skal stå for at danne broderen i klubbens ånd og sikre at han er bekendt
med lovene og efterlever dem.
Efter 2 års medlemskab kan en Broder overdrages formandshvervet.

§ 9. Forsamlinger og Afstemningsprocedure
Der foretages ikke afstemninger, men hvis Formanden mangler moralsk opbakning kan han
foretage en uforpligtende rundspørge blandt medlemmerne. I tungere forhold må det overføres til
en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinære generalforsamling. En ekstraordinær
generalforsamling kan indkaldes hvis 2/3 af medlemmerne på et mødekræver det. Der fastsættes
en dato, sted og klokkeslæt for den ekstraordinære generalforsamling.
Ved Generalforsamlinger, foreningsmøder og lignende, er der referatpligt og den udpegede
referent skal sikre at der dokumenteres i henhold til forretningsordenens standard for
referatskrivning, med andre ord at skæg og snot holdes adskilt.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Udpegning af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Udpegning af formand
5. Udpegning af kasser
6. Udpegning af revisor
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag.
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