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VEDTÆGTER 
FOR 

IWAZ LANGBUELAUG  
 

1. Navn: 
Lauget hedder Iwaz Langbuelaug, til daglig kaldet Iwaz, Iwaz er hjemmehørende i Odense Kommune. 

 
2. Formål og idegrundlag: 

A: Iwaz Langbuelaugs primære formål er at skyde med rekonstruktioner af historiske buer og pile,  
     og at fremstille disse.  
     Det sekundære formål er levendegørelse af historiske tidsaldre og gennem historieformidling at   
     udbrede interessen og viden om buens historie. 
B: At medlemmerne udvider deres kendskab til historiske buer og pile. 
C: Buer, pileskafter og styrefjer skal være lavet af naturmaterialer.  
     Man skal tilstræbe at det er rekonstruktioner af historiske buer og pile. 
D: At arrangere bueskydningsstævner for historiske buer. 
E: At der lægges vægt på det sociale samvær i lauget. 
F: Enhver som tilslutter sig Iwaz formål og idegrundlag og har betalt kontingent til Iwaz  

     er medlem. 
 

3. Bestyrelsen: 
A: Iwaz Langbuelaug drives af en bestyrelse på fem medlemmer; formand, sekretær, kasserer og to 
     bestyrelsesmedlemmer. 
     Generalforsamlingen vælger en formand, en sekretær, en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. 
     Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år. Således at formanden, sekretæren og et  
     bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, kassereren og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.  
     Der vælges to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne er på valg hvert år.                                                                                                                  
B: Bestyrelsen er ansvarlig for: 

        -  At varetage Iwaz interesser efter de vedtagende vedtægter. 
       -  At formulere sikkerhedsregler ved skydning. 

     -  Almen etik og moral i henhold til Iwaz vedtægter, herunder overholdelse af sikkerhedsregler ved  
        skydning. 

               C: Bestyrelsen tegner Iwaz Langbuelaug ud af til. 
 

4. Generalforsamlingen: 

Generalforsamlingen er øverste myndighed og altid beslutningsdygtig, hvis der er indkaldt skriftligt 
med tre ugers varsel. 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være i bestyrelsen i hænde senest to 
uger før generalforsamlingen. 
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.  
Vedtægtsændringer kræver 75% stemmeflerhed på generalforsamlingen. 
Alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance er stemmeberettigede og har taleret på 
generalforsamlingen. 
Den ordinære generalforsamling afholdes i marts/april måned. 
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen eller skriftligt af 2/3 af 
medlemmerne. 
Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 

Dagsordnen for generalforsamlingen: 
1:  Valg af ordstyrer og referent. 
2:  Bestyrelsens beretning. 
3:  Fremlæggelse af det reviderede  
     regnskab. 

  4:  Fremlæggelse af budget. 
5:  Behandling af indkommende forslag. 
 

 
 

6:  Forslag til kontingent. 
7:  Valg af bestyrelsesmedlemmer og  
     suppleanter. 
8:  Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9:  Eventuelt. 
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5. Kontingent: 

Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentopkrævning udsendes sammen med 
generalforsamlingsreferatet umiddelbart efter generalforsamlingen. Kontingentet skal senest være betalt 
den 31. maj. 

 
6. Økonomi: 
 Iwaz medlemmer eller bestyrelsen hæfter ikke for de økonomiske dispositioner som Iwaz indgår. 

Bestyrelsen indgår konkrete aftaler med Odense Kommune angående brug af lokaler. 
 
7. Ansvar: 

- Medlemmerne skal overholde de sikkerhedsregler ved skydning som bestyrelsen opstiller. Hvis det  
   ikke sker, kan det føre til øjeblikkelig eksklusion. Der skal orienteres om sagen på den førstkommende  
   generalforsamling, hvor alle sagens implicerede parter skal kunne give deres mening til kende. 
- Iwaz har intet ansvar overfor eventuelle uheld. I så fald gælder medlemmets egen  
   ansvars/ulykkesforsikring. 
- Hvis et medlem af Iwaz, ikke lever op til Iwaz vedtægter, kan medlemmets medlemskab tages op  
   til revision i lauget. 
- Hvis bestyrelsen ekskluderer et medlem, tages det op på førstkommende generalforsamling. 
- Børn under 16 år skal være ifølge med et vokset medlem. 
- Iwaz er upolitisk og religiøst uafhængig, hvorfor Iwaz navn eller virke ikke kan bruges i politisk 
   eller religiøs henseende. 
- Iwaz medlemmer kan frit deltage i bueskydningsstævner og historiske markeder i ind- og udland  
   under Iwaz navn. Her skal medlemmerne efterleve Iwaz formål og vedtægter. 
- Medlemmerne skal under historiske markeder vise alt så originalt som muligt, i forhold til den 
   tidsalder som markedet repræsentere. 
- Til bueskydningsstævner og markeder m.m. udpeges en talsmand som er mellemled til arrangøren  
   inden, under og efter arrangementet. 
- Talsmanden kan i akutte tilfælde hjemsende et medlem, hvorefter medlemskabet tages op på  
   førstkommende generalforsamling. 
- Iwaz medlemmer skal afholde sig fra voldelig og uhøvisk adfærd, overholdes dette ikke kan  
   bestyrelsen ekskludere vedkommende. 
- Medlemmerne skal opføre sig hensigtsmæssigt i naturen. 
 

8. Våben: 
Medlemmerne skal overholde gældende love om våben og lignende samt optræde ansvarligt med våben 
og andet farligt værktøj. 
Ønsker et medlem at bære blankvåben, kræver det at medlemmet har: 
A: Gyldig bærertilladelse til blankvåben udstedt af Odense Politi. Bærertilladelsen er tilegnet Iwaz. 
B: Hvis medlemmet forlader Iwaz, har bestyrelsen pligt til at meddele dette til Odense Politi. 
Enhver uforsvarlig brug af våben og andet farligt værktøj medfører øjeblikkelig eksklusion af Iwaz. 
 

9. Iwaz Langbuelaugs opløsning: 

Iwaz kan opløses på to på hinanden indkaldte generalforsamlinger med fire ugers mellemrum. Iwaz 
værdier tilfalder Jernalderlandsbyen til brug i formidling eller andet alment/kulturelt formål. 
  
 

Vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling september 1998, sidst revideret på 
generalforsamlingen den 5. april 2014 

 
 

Bestyrelsen 
 


