


VEDTÆGTER 

for 

Jerslev Mergelselskab. 

      § 1. 

Andelsselskabets Navn er Jerslev Mergelselskab,  

dets Formaal er at skaffe transporteret Mergel saaledes, 

at der skaffes hver enkelt Andelshaver Mergel saa  

bekvemt for Ejendommen som muligt under rimelig 

Hensyntagen til Terrænforhold, Afstand og Mergelfor

brugets Størrelse. 

Selskabet omfatter Jorder under Sognene Jerslev,  

Hallund, Hellum, Vrejlev, Serritslev og Emb, event. 

Børglum. Udvidelse af Virkeomraadet sker ved en  

Generalforsamling. 

      § 2. 

Medlem af Selskabet har enhver Jordbruger i Egnen 

Ret til at blive, naar han vil have Mergel med Banen. 

Indenfor det vedtagne Virkeomraade er Bestyrelsen  

bemyndiget til at optage nye Medlemmer. 

      § 3. 

Formaalet søges opnaaet ved. at købe Mergel fra  

Mergellejet ved Aaholm eller andre Lejer, og bemyn

diges Bestyrelsen til at købe Mergelen. 

      § 4. 

Medlemmerne leverer fri Jord til Mergelspor, dog 
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uden for Gaard og Have, samt tillader paa deres  

Ejendom Anlæg af Losseplads og det Jordarbejde, saa

som Grøftegravning, der er fornødent ved Banen.  

Opfyldningsjord m. v. maa Medlemmerne afgive mod 

en af Bestyrelsen fastsat Erstatning. Ligeledes maa 

Medlemmerne finde sig i, at der gives andre Adgang 

over deres Ejendom til Lossepladserne, dog at dette  

kun gælder i 10 Aar, efter at Mergelen er aflagt.  

Bestyrelsen er bemyndiget til i det hele taget at ud

betale Erstatninger. 

     § 5. 

Medlemmerne hæfter umiddelbart solidarisk for Sel

skabets Forpligtelser, derunder navnlig ogsaa for de  

af Bestyrelsen i Henhold til § 6 optagne Laan. 

      § 6. 

a.  Bestyrelsen er bemyndiget til paa billigste Maade  

 at optage Laan til Bestridelse af Selskabets Drift. 

b.  Som Garantifond indbetales paa Anfordring af Be

styrelsen 7 Øre pr. Kbm. Mergel, der er tegnet eller 

maatte blive aftaget herudover. Det herved ind 

komne Beløb indsættes til Forrentning i et Penge

institut og maa kun benyttes til Dækning af Tab  

ved manglende Indbetaling for leveret Mergel og  

altsaa tjene til Dækning for de Institutioner eller  

Personer, der maatte laane Selskabet Kapital. Hvis  

dette Beløb ved Selskabets Opløsning ikke eller kun 

delvis er forbrugt, tilbagebetales det i Forhold  

til Indbetalingen. 
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Alle Tab ved manglende Indbetalinger for Mergel 

fordeles ligeligt paa hver Kbm. Mergel, der er leveret 

indenfor det vedkommende Sogn og er saaledes i  

første Linie Medlemmerne i de øvrige interesserede 

Sogne uvedkommende. Er der ved den afsluttende  

Opgørelse konstateret Tab i noget Sogn udover 40 Øre 

pr. leveret m 3 Mergel i Sognet, kan et saadant  

overskydende Tab afholdes af Garantifondet i Forhold 

til det samlede overskydende Tab i samtlige Sogne pr. 

m3. 

1 Kubfv. = 62/3 Kubmtr. (m3.) 

Tab udover hele Garantifonden bæres af Sognene 

som nævnt, § 6 b, andet Stykke. 

c.  Medlemmerne skal betale Mergelen ved første Ter

min efter Aflægningen med mindst 1/10 af det samlede 

Beløb, og i de paafølgende Aars-Decbr. -Terminer med 

yderligere mindst 1/10 af det samlede Beløb, dog  

kan Bestyrelsen forlange, at Mergelen skal betales,  

før den fjernes fra Lossepladsen, og den til enhver  

Tid hos Medlemmerne beroende Beholdning af  

Mergel er Selskabets Ejendom, indtil Købesummen 

med paafølgende Renter og Omkostninger er betalt,  

    og er Selskabet berettiget til, hvis Mergelmodtageren 

er nægtet Tilladelse til at fjerne Mergelen fra Losse

pladsen, eller hvis vedtægsmæssige Afdrag og Renter 

udebliver, eller hvis Ejendommen afhændes eller 

tvangssælges, uden at Mergelgælden indbetales, at 

sætte sig i Besiddelse af Mergelbeholdningen uden 

Lovmaal og Dom. 
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Hvis noget af Afdragene ikke indbetales som an

ført, er hele Restbeløbet forfaldet til Indbetaling. 

Det til enhver Tid resterende Beløb forrentes af 

vedkommende Medlem med den Rente, Selskabet 

svarer. Medlemmerne maa ikke under noget For

hold afhænde Mergelen fra Ejendommen. 

For saa vidt Prisen efter Arbejdets Afslutning  

viser sig at blive en anden end oprindelig antaget, ind

betales eventuelt tilbagebetales Forskellen, efter at 

den endelige Pris er fastslaaet. Al Mergel skal være 

fjernet fra Lossepladsen senest 10 Aar efter, at den er 

aflagt, idet den ellers tilfalder vedkommende Grund

ejer. 

Mergelprisen er den samme overalt. 

     § 7. 

Generalforsamlingen er Selskabets højeste Myndig

hed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert Aar i 

Januar eller Februar Maaned paa et af Bestyrelsen  

bestemt Sted inden for Banens Virkekreds. Ved denne 

skal forelægges det reviderede Regnskab med detailleret 

Oversigt over Selskabets Tilgodehavende og Gæld,  

Beretning om det forløbne Aars Virksomhed, Arbejds

plan for det kommende Aar samt foretages Valg af  

Bestyrelse, Tillidsmænd og Revisor. 

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, naar  

Bestyrelsen beslutter det, eller mindst 20 Medlemmer 

skriftlig begærer det med Angivelse af Forhandlings

emne. Indvarsling til Generalforsamling sker med 
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mindst 8 Dages Varsel ved Bekendtgørelse i de lokale 

Blade efter Bestyrelsens Bestemmelse. 

Naar Generalforsamlingen er lovlig indvarslet, er den 

beslutningsdygtig. 

Generalforsamlingen beslutter ved simpel Stemme

flerhed. Forandring af disse Vedtægter kan dog kun 

vedtages, naar mindst 3/4 af Medlemmerne er til Stede 

ved Afstemningen, og 3/4 af de afgivne· Stemmer er for 

Ændringen. 

Er en Generalforsamling, der er indkaldt med Lov

ændring for Øje, ikke beslutningsdygtig, indkaldes hur

tigst muligt en ny Generalforsamling med samme Dags

orden; denne beslutter da, som anført, uden  

Hensyn til de mødendes Antal. 

Bestemmelse i § 5 om solidarisk Ansvar kan dog  

ikke forandres. 

     § 8. 

Bestyrelsen varetager i nøje Overensstemmelse med 

disse Vedtægter og Generalforsamlingens Beslutninger 

Selskabets Interesser i enhver Henseende. Den bestaar 

af 9 Medlemmer (mindst 2 i hvert Sogn, med Undtagel

se af Hallund og Hellum), som vælges for 2 Aar ad 

Gangen, saaledes at der skiftevis afgaar 4 og 5, første 

Gang ved Lodtrækning. 

Den vælger selv inden for sin Midte Formand og  

Kasserer for 1 Aar ad Gangen. 

Den er ulønnet, men skal have Udlæg i Selskabets 

Ærinde dækket; for Tidsspilde kan Generalforsamligen 

bestemme et Honorar. 
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Den skal tilse det daglige Arbejde, indkassere og 

udbetale Penge, sørge for Opfyldelsen af indgaaede 

Kontrakter og Forpligtelser samt paase Orden i Mer

gelgraven, ved Sporet og paa Lossepladserne, paa 

hvilke sidste Mergelen tydeligt skal være afmærket 

for hvert enkelt Medlem. Dens Medlemmer er soli

darisk ansvarlige for Foreningens Midler. Den skal 

føre specificeret Regnskab og indkalde til Generalfor

samling i Henhold til § 7. 

Til at tegne Foreningens Firma, hæve Penge etc. 

udkræves Underskrift af Bestyrelsens Formand og 

yderligere et Bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen fører en Protokol, hvori dens og Gene

ralforsamlingens Beslutninger indføres, og som under

skrives af de ved Bestyrelsesmødet eller Generalfor

samlingen tilstedeværende Bestyrelsesmedlemmer. 

     § 9. 

Der vælges 3 Tillidsmænd for hvert Sogn, hvori 

Medlemmer findes. De vælges for tre Aar ad Gangen, 

saaledes at der argaar en hvert Aar. 

     § 10. 

Til at revidere Foreningens Regnskaber vælges to 

Revisorer, der afgaar skiftevis, første Gang efter Lod

trækning. De skal revidere og paategne Aarsregnska

bet og mindst 2 Gange aarlig efterse Kassebehold

ningen og Selskabets Aktiver og Passiver. Den ene 

Revisor skal være regnskabskyndig. Revisionen skal 

være saavel talmæssig som kritisk. 
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                               § 11. 

Hvis et Medlem sælger sin Ejendom, er Restgælden 

til Selskabet straks forfalden, idet Bestyrelsen er be

myndiget til at fastsætte den Pris, der er at betale;  

dog kan den nye Ejer efter Bestyrelsens Bestemmelse 

indtræde som Medlem i det gamles Sted. 

     § 12. 

Regnskabet følger Kalenderaaret. 

     § 13. 

I Tilfælde af Uoverensstemmelser mellem Bestyrel

sen og et eller flere Medlemmer m. H. t. Forstaaelsen  

af disse Vedtægter afgøres Sagen af 2 af Parterne valgte 

Mænd. Hedeselskabets Bestyrelse udpeger om fornø

dent en Opmand, der afgør Sagen endelig. 

     § 14. 

Andelsselskabets Værneting er Børglum Herreds  

ordinære Ret, og Andelshaverne skal underkaste sig 

denne Ret uden Hensyn til deres personlige Værnting. 

     § 15. 

Disse Vedtægter kan tinglæses som Gældsforhæftelse 

paa Medlemmernes Ejendom næst tidligere tinglæste 

Forhæftelser. 

De af Medlemmerne underskrevne Medlemslister skal 

til enhver Tid være fuldgyldig Bevis for, hvor stort et 

Kvantum Mergel Medlemmerne har aftaget og 
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for at Medlemmerne underkaster sig Selskabets. Love  

i enhver Henseende. 

Ved Tinglæsning af Vedtægter og Mergelgæld paa  

de enkelte Medlemmers Ejendom er Selskabet ved  

dets Bestyrelse berettiget til med bindende Virkning  

for Medlemmerne at opgive Antallet af de aftagne 

Kbm. Mergel og Prisen pr. Kbm. 

Saaledes ændrede paa Generalforsamlingen i Jerslev 

den 13. Februar 1924. 

    I Bestyrelsen: 

  Jens Iversen,  Lars Chr. Christensen,  Chr. J. Tveden, 

        Jerslev.                    Klæstrup.                Ø. Tveden. 

Carl Mikkelsen,     Jens Kokholm,    Carl Damsgaard, 

   Stokbro, Vrejlev.         Høgsted, Vrejlev.      Melhaven Serritslev. 

 Holger Nielsen,  Laurits Østergaard, 

 Nørhaven, Serritslev.              Emb. 

Chr. Christensen,  
Emb. 

           (Alle sign.) 


