Vedtægter for Scramasax
17.03.18

Forening for håndværk, klædedragter og middelalderkamp.
Paragraf 1:
Foreningens navn er Middelalderforeningen Scramasax og er hjemmehørende i
Odense Kommune.
Navnet Scramasax er forbeholdt foreningens medlemsfællesskab og må ikke
benyttes af
enkeltmedlemmer.

Paragraf 2: Formål
Foreningens formål er at udbrede og dyrke kendskabet til middelalderen (år
985-1536), specielt
perioden mellem årene 1346 (Crécy) og 1485 (Bosworth).
Formålet opfyldes ved at medlemmerne arbejder aktivt med at fremstille / fremvise
eksempelvis:
Buer og skydning, klædedragter, håndværk, krigsudrustning, middelalderkamp og
træning, solhvervstaffel og madtilberedning, osv. så historisk korrekt som muligt.

Paragraf 3: Medlemskab
Stk. 1: Indmeldelse
Medlemskab af foreningen kan søges af enhver med interesse for middelalderens
kultur,
håndværk, krigsudstyr og daglige levevis.
Indmeldelse kan ske efter personlig samtale med et medlem af bestyrelsen.
Fuldgyldigt medlemskab erhverves efter 6 måneders prøvetid.
Unge under 15 år kan kun optages sammen med et voksent familiemedlem.
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Stk. 2: Udmeldelse
Udmeldelse foregår ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og effektueres ved
udgang af et
kvartal.
Utilbørlig opførsel og misbrug af foreningens navn kan medføre eksklusion.
Stk. 3: Medlemskab/kontingent
Kontingent betales kvartalsvis forud.
Kontingentstørrelsen fastsættes på den årlige generalforsamling.
Foreningen har tre former for medlemskab:
- Aktiv-medlem – over 18 år.
- Børne/unge-medlem - 7-18 år (aktiv). Under er gratis.
- Støtte-medlem.
Mere end et kvartals restance vil, medmindre andet er aftalt, automatisk føre til
udmeldelse.

Paragraf 4: Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden den 01.04. Indkaldelsen skal
ske med mindst
3 ugers varsel.
Dagsorden offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag der
ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne.
Stemmeret har alle aktive, myndige personer med adresse på Fyn, der har betalt
kontingent.
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Stk. 1: Dagsorden til generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde disse punkter:
1: Valg af dirigent
2: Formandens / bestyrelsens beretning
3: Regnskab
a. Forelæggelse af regnskab til godkendelse samt forelæggelse af næste års
budget
b. Fastsættelse af kontingentets størrelse
4: Indkomne forslag
5: Valg:

(Bestyrelses medlemmer skal være bosiddende på Fyn)

a) Formand (Ordensmester, kun i lige år)
b) Næstformand (Herold, kun i ulige år)
c) Kasserer (Skatmester, kun i ulige år)
d) Sekretær (Skriver, kun i lige år)
e) Menigt medlem (Tøjhusmester, kun i ulige år)
f) 2 suppleanter (vælges for et år af gangen)
g) 1 revisor og 1 revisorsuppleant (vælges for et år af gangen)
6: Nedsættelse af eventuelle udvalg
7: Eventuelt
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Stk. 2: Ledelse af en generalforsamling
Generalforsamlingens ledelse:
Der vælges en dirigent til at lede forhandlingerne.
Der tages et samlet referat af generalforsamlingen, som nedfældes af skriver.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ønskes der
skriftlig
afstemning skal dirigenten imødekomme dette. Der skal dog altid benyttes skriftlig
afstemning ved
personspørgsmål.
Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal
indkaldes når
mindst en tredjedel af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom.
Stk. 4: Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
stemmeberettigede
medlemmer går ind for forslaget. Kan dette ikke opnås, indkaldes der til og afholdes
ekstraordinær
generalforsamling inden en måned, hvor afgørelsen træffes ved almindeligt
stemmeflertal.
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Paragraf 5: Regnskab
Stk. 1: Regnskabsår
Regnskabsåret følger kalenderåret. Revisorer påtegner regnskabet senest 8 dage
før dato for generalforsamlingen og regnskabet forelægges på den ordinære
generalforsamling til godkendelse.
Intet medlem hæfter personligt for foreningens midler.
Stk. 2: Revision
Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskab og skal inden
generalforsamlingen
gennemgå og påtegne regnskabet. Er der ingen valgt revisor eller suppleant
påtegnes regnskabet af
en uvildig revisor.

Paragraf 6: Opløsning af foreningen
Opløsning af Middelalderforeningen Scramasax kan kun besluttes ved to på
hinanden følgende og
med 14 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger med 3/4 flertal for forslaget.
Overskud ved opløsning af foreningen går til almennyttige formål besluttet ved den
opløsende
generalforsamling.
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Paragraf 7: Foreningens opbygning
Stk. 1: Bestyrelsen
Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle
formål. Herunder
afholdelse af arrangementer, kontraktskrivning, opvisningsaftaler etc.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Ordensmester, Herold, Skatmester, Skriver og
Tøjhusmester.
Suppleret med 2 suppleanter, der deltager aktivt i de månedlige bestyrelsesmøder,
så de holder sig
orienteret. Suppleanter har stemmeret, når et af bestyrelsesmedlemmerne er
fraværende.
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, dog 1 år for suppleanter.
Opstillede medlemmer til bestyrelsen skal være aktive, fuldgyldige (6 måneders
prøvetid overstået)
og myndige (over 18 år) medlemmer.
Desuden skal Opstillede medlemmer være bosiddende på Fyn.
Bestyrelsen fordeler indbyrdes følgende opgaver:
- Afholdelse af fællesmøder.
- Administration af foreningens midler.
- Opkrævning af kontingent og udarbejdelse af regnskab.
- Planlægge arrangementer og fester.
- Orientere om arrangementer til medlemmerne.
- At alle der deltager i arrangementer med blankvåben og lignende, har tilegnet sig
de efter loven nødvendige tilladelser, og er bekendt med Scramasax` interne regler i
forbindelse med fremvisning og brug.
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Dog er det formandens ansvar at afholde bestyrelsesmøder.
Der skrives referat ved alle bestyrelsesmøder, som få dage efter offentliggøres for
foreningens medlemmer.
Stk. 2: Fællesudstyr
Foreningen råder over fællesudstyr såsom telte, redskaber og madlavningsudstyr,
samt tøj, borde og bænke. Der forefindes også et bibliotek. Alle kan foreslå nye
indkøb.
Den løbende vedligeholdelse og produktion af fællesudstyr er et fælles ansvar for
alle.
Stk. 3: Deltagelse i arrangementer
Deltagelse i arrangementer kræver aktivt medlemskab og aktiv deltagelse i
forberedelsen.
Deltagelse i arrangementer kræver endvidere, at man er iført en fuld historisk korrekt
klædedragt og
at denne bæres i hele det tidsrum arrangementet er åbent for publikum.
Eventuelle nye medlemmer og gæster og vilkår for deres deltagelse skal godkendes
af bestyrelsen.

Paragraf 8: Våben
Stk. 1:
For besiddelse/anvendelse af alle våben gælder den danske våbenlov. Det er det
enkelte medlems eget ansvar at overholde alle lovens bestemmelser. Dette er også
en forudsætning for medlemskab af Scramasax og vurderes løbende af formand for
bestyrelsen og tøjhusmesteren.
Stk. 2:
Efter 6 måneders prøvetid kan nye aktive medlemmer, efter en vurdering fra formand
for bestyrelsen og tøjhusmesteren, bære og anvende teatervåben dvs. sværd,
langknive og stagevåben med mindst 2 mm flad (afrundet) æg.
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Stk. 3:
For skarpe våben som fx knive, økser og pilespidser gælder våbenloven og brugen
deraf sidestilles med spejderlejre og fisketure og gælder kun for selve lejren eller et
lukket markedsområde.
Ved formidling og fremvisning af skarpe våben kan kun ske med aftale med
bestyrelsen og der skal udvises ekstra agtpågivenhed.
Stk. 4:
Skarpe våben må aldrig medbringes ved deltagelse på kamppladsen.
Stk. 5:
Ingen slag og stødvåben må være skarpe og spidsslebne.
Stk. 6:
Tilladelse til at bære/optræde med teatervåben gælder kun til arrangementer i
Middelalderforeningen Scramasax´ regi.
Al kamp er på eget ansvar

Vedtægter gældende fra d. 17. marts 2018
Middelalderforeningen SCRAMASAX
Odense
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