
vedtægter for:

”The Angel’s Share”

Foreningens navn og hjemsted:

§ 1: Foreningens navn er The Angel’s Share.

§ 2: Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund.

Foreningens formål:

§ 3: Foreningens formål er:

- At bidrage til at medlemmernes egen livskvalitet forøges gennem større forståelse og 
erkendelse af værdien af single malt whisky.

- At vederkvæge medlemmernes ganer med kvalitetsoplevelser der har deres udspring i 
fermenteret malt som derefter kan være destilleret.

- At skabe mulighed for, at medlemmernes kendskab til og forståelse for whisky og anden 
kvalificeret brug af malt, øges.

- At tilvejebringe muligheder for at medlemmerne kan investere i tønder whisky som gennem 
foreningen administreres og lagres til senere udelt nydelse.

- At skabe oplevelser, der med udgangspunkt i whisky kan fornøje og glæde medlemmerne, 
ikke mindst i forhold til skotsk kultur og vid.

Medlemskab:

§ 4: Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, og som er fyldt 30 år kan optages som 
medlem af foreningen på prøve.

§ 4, stk 2: Efter endt prøvetid, 2 år, tages det endelige medlemskab op til vurdering.

§ 4, stk 3: Stifterne er fuldgyldige medlemmer fra starten.

§ 4, stk. 4: Medlemskab på prøve registreres først, når kontingent for minimum første måneds 
medlemskab er betalt.



Generalforsamling:

§ 5: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære 
generalforsamling afholdes hvert år i 2. Kvartal. 

§ 6: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§6, stk. 2: Forslag om vedtægtsændringer skal altid udsendes motiveret skriftligt, og kræver 2/3 
flertal for vedtagelse.

§ 7: Generalforsamlingen skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og 
indkaldelse skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden

Pkt. 3 Beretning

Pkt. 4 Regnskab

Pkt. 5 Indkomne forslag

Pkt. 6 Valg

A formand i ulige år

B næstformand i lige år

C kasserer i lige år.

D 2 bestyrelsesmedlem hvert år for 2 år

E 2 bestyrelsessuppleanter hver år for 1 år

F 1 revisor hver år for 2 år

G 2 revisorsuppleanter hver år for 1 år

Pkt. 7 Fremtidig virksomhed

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på bestyrelsens foranledning når:

- Bestyrelsens flertal finder det nødvendigt

- Når 2/3 af medlemmerne skriftligt forlanger dette, med motiveret dagsorden. I sådanne 
tilfælde skal mindst 2/3 af disse medlemmer deltage i den ekstraordinære dagsorden.



Bestyrelsen:

§ 9: Bestyrelsen varetager foreningens arbejde mellem generalforsamlingerne og efter 
dennes beslutninger. Bestyrelsen består af:

Formand

Næstformand

Kasserer

4 bestyrelsesmedlemmer

2 bestyrelsessuppleanter

§ 10: Mellem bestyrelsesmøderne tegnes foreningen af formanden, eller subsidiært af 
næstformand og kasserer i fællesskab. Beslutninger truffet mellem 
bestyrelsesmøderne skal altid refereres på førstkommende bestyrelsesmøde, og skal 
være i henhold til bestyrelsens linje og i foreningens tarv.

Kontingent og regnskab:

§ 11: Generalforsamlingen fastsætter efter bestyrelsens indstilling foreningens kontingent.

§ 12: Stemmeberettigede er kun de medlemmer der har betalt kontingent på tidspunktet for 
generalforsamlingens afholdelse. Dokumentation herfor kan forlanges.

§ 13: Kontingent betales månedsvis forud med betaling til forfald første hverdag i måneden 
og sidste rettidige indbetaling 10. hverdag i måneden. Der kan betales yderligere 
forud.

Restance:

§ 14: I tilfælde af restance betaler man selv den fulde pris for deltagelse i foreningens 
aktiviteter.

§ 15: Hvis restancen overskrider 12 måneder er ens medlemskab automatisk ophørt.

Anparter

§ 16: Foreningen foranlediger at der indhentes tilbud på hele tønder whisky som sælges på 
anparter til foreningens medlemmer.



§ 17: Anpartsbeviser af 500,- kr sælges når der træffes beslutning om køb af en tønde.  Alle 
medlemmer er sikret en anpart såfremt man måtte ønske det. Er der flere medlemmer 
end anparter trækkes der lod om hvilke medlemmer der kan købe anparter. Er der flere
anparter end interesserede medlemmer, kan medlemmer købe flere anparter, eventuelt 
via lodtrækning.

§ 17, stk. 2: I forbindelse med det enkelte prospekt kan bestyrelsen beslutte at der opkræves et 
årligt beløb til administration og som henlæggelser for senere udgifter, afgifter og told
og skat.

§18: Ved gebyrrestance eller udtrædelse af foreningen kan købte anparter kun  handles 
gennem foreningen. 

§ 19: Bestyrelsen administrerer en liste over anparter der er til salg.

Opløsning:

§ 20: Foreningen kan kun opløses såfremt 2 på hinanden følgende generalforsamlinger 
beslutter dette med 2/3 flertal.

§ 21: Eventuelt overskydende midler kan kun anvendes i henhold til foreningens formål.

Således vedtaget på den 6. ordinære generalforsamling den 10. april 2015.


