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Formålsparagraf
FIGO er en selvstændig selvejende enhed.
Logebrødrene kan nyde af fællesskabets fordele, men ingen ejer noget af FIGO.
Alle aktiviteter afholdt for FIGO's midler, med eller uden støtte fra logebrødrene, afholdes af FIGO.
FIGO's formål er at skabe og beskytte et socialt spilleforum, hvis fundament bygger på det enkelte
logebroders bidrag til fællesskabet
FIGO har et sæt vedtægter og en række formelle og uformelle normer, hvorunder FIGO drives.
For at FIGO kan udvikle sig, kan disse regler ændres af logebrødrene, såfremt der er enighed om det.
FIGO's vedtægter skal til en hver tid understøtte denne formålsparagraf.

SPILLOGEN FIGO'S VEDTÆGTER
.

.

§ 1

Logens navn er FIGO, Logen FIGO er stiftet den 13. september 1991 .

§ 2

Logens formål er først og fremmest at værne om dens logebrødres trivsel, dernæst at fremme
forståelsen for vigtigheden af alvor og leg i spil - nationalt såvel som internationalt.

§ 3

Logens højeste instans er Generalforsamlingen.

§ 4

Vedtægtsændringer kan kun ske ved en lovlig indkaldt Generalforsamling.

§ 5

stk. 1

Lovlig varsling af Generalforsamlingen er personlig meddelelse (tlf., brev, mail el.lign.)
til samtlige A-aktionærer og bestyrelsesmedlemmer, senest 10 dage inden
Generalforsamlingen.

stk. 2

Tillæg til vedtægterne skal godkendes med min.51% af den på Generalforsamlingen
tilstedeværende stemmeberettigede aktiekapital.

stk. 3

Vedtægtsændringer herunder rettelser i eksisterende vedtægter kræver godkendelse fra
min. 51 % af Logens samlede stemmeberettigede aktiekapital.

stk. 4

Forslag til vedtægtsændringer skal være alle aktionærer i hænde senest 24 timer inden
Generalforsamlingen påbegyndes.

stk. 5

Samtlige paragraffer i denne lov er præceptive i hele deres omfang med mindre andet er
anført.

§ 6

Der skal minimum afholdes én ordinær Generalforsamling om året.
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§ 7

Stk. 1

Aktien er FIGO's broderskabskontingent, som samtidig giver medindflydelse i form af
en stemme. Den symboliserer en værdi, men repræsentere ikke en værdi.

Stk. 2

Aktiekapitalen består af A-aktier, som er hensat på en millionærkonto.
En betalt A-aktie giver ret til én stemme ved Generalforsamlinger.

§ 8

§ 9

Aktieudstedelse sker ved Loge-aftener, SommerLege, VinterLege samt
Generalforsamling til alle fremmødte logebrødre formedes p.t. kr. 20,- pr. stk.. Gyldigt
fremmøde kan ske indtil én time efter arrangementets officielle mødetidspunkt. For
aktiens ægthed kræves, at to aktionærer samt køber har underskrevet aktiens bagside.
Manglende fremmøde til aktiegivende arrangementer takseres med en afgift af kr. 40,-.
Stk. 1

§ 10
§ 11

Allerede erhvervede aktier kan ikke handles aktionærer indbyrdes eller med tredje
mand.

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Stk. 1
Stk.1.1

Stk. 2

Bestyrelsen består af 3 logebrødre som er sammensat ved en såkaldt turnusordning.
Turnusordningen er vedhæftet som Bilag 1.
Såfremt en logebroder måtte ønske, at indtræde i bestyrelsen udenfor turnusordningen,
kan dette bekendtgøres ved generalforsamlingen. Såfremt den i turnusordningen anførte
logebroder acceptere yderligere kandidater, vil der blive afholdt valg mellem den eller
disse logebrødre og den i turnusordningen anførte logebroder.
Såfremt en frivillig vælges ind i bestyrelsen, vil den i turnusordningen anførte
logebroder erstatte det nye bestyrelsesmedlems plads i turnusordningen.
Direktionen vil værne om de opgaver der falder indenfor den pågældendes ansvars
område.

§ 12

Bestyrelsen kan kun afsættes ved en Generalforsamlings beslutning. Ønsker et
bestyrelsesmedlem selv at udtræde i utide, skal denne selv finde en suppleant.

§ 13

Det er ikke muligt at blive medlem af Bestyrelsen, hvis ikke man er noteret som
aktionær.

§ 14

For at blive lovformelig logebroder skal man minimum have deltaget i et Mesterskab,
samt afholdt en loge-aften. Godkendelse af broderskab sker kun ved
Generalforsamlingen og bestyrelsen skal indstille hertil. Det er ikke muligt at søge om
optagelse - dette sker kun ved anbefaling fra en allerede optaget logebroder. Alle
aktionærer skal godkende optagelsen af en ny logebroder.
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§ 15

Der er i Logen tre former for økonomisk aktivitet:
a) Eksterne spil,
b) Millionærkonto (Egenkapital)
c) Andre økonomiske aktiviteter der er hensat på almindelig anfordringskonto, eller
som likvid beholdning (kasse).
Et evt. udbytte fra b) og c) til logebrødrene kan gives i form af tilskud til særlige
arrangementer, der fordeles ligeligt blandt logebrødrene eller som egentligt udbytte.
Herfor kræves, at mindst 2/3 af logebrødrene samt mindst 2/3 af Aktiekapitalen
godkender det valgte forslag. Så længe et sådant forslag ikke kan samle det nævnte
flertal vil pengene blive stående på anfordringskontoen. a) er beskrevet særskilt.

Alle eksterne spil forvaltes af FIGO's eksterne spilleafdeling.

Ad a)l
stk. 1

Gevinster

Beløb optil 500,- kr. administreres af FIGO's eksterne spilleafdeling, Beløb herover
indsættes på bankkonto.
Alle gevinster optil kr. 25.000 tilfalder FIGO.

stk. 2

Beløb over kr. 25.000,- fordels med 20% til FIGO og 80% til ligelig fordeling blandt
logebrødrene.

stk. 3

Ved enkelt spil fordeles gevinsten som i stk. 1, dog tilfalder de første kr. 200,- den
logebroder hvortil spillet er udstedt.

Afvigelser

§15 stk. 1 til 3 kan afviges såfremt minimum 50% af logebrødrene stemmer for et
alternativt forslag

§ 16

Såfremt over 50% af den stemmeberettigede aktiekapital ønsker at udtræde af Logen,
anses Logen for ophørt og går i likvidation.

§ 17

I tilfælde af likvidation vil antallet af aktier blive brugt som fordelingsnøgle, ved såvel
overskud som underskud.

§ 18

Stk. 1

Gæld til logen der overstiger kr. 100,- skal senest indfries ved næste mødeaften. Såfremt
dette ikke sker, vil der blive tilskrevet et rentegebyr på 10% af logebroderens samlede
gæld.

Stk. 2

Der tilskrives ikke renter på skyldner under kr. 100,-.

Adfærdsregler
Bilag 1. (Dette bilag er fremover Arrangementdirektørens ansvar)
Alle af flg. adfærdsregler er deklaratoriske og kan appelleres ved logens domstol, der ved simpelt stemmeflertal vha.
aktierne afgør eventuelle uoverensstemmelser.
1)

Der afholdes Logeaften i henhold til den på FIGO's hjemmeside anførte kalender. Ved fremmøde får man
rettighed til at erhverve et stk. aktie, à kr. 20,-.

2)

Alle direktionsmedlemmer skal ved hver Logeaften rapportere (mundtligt) til den øvrige direktion

3)

I tilfældet af at man er forhindret i at møde op på en Logeaften el.lign. skal man melde afbud til den person
i logen der er ansvarlig for arrangementets afholdelse, senest om onsdagen samme uge. Bødetaksten er kr.
40,- uanset tidspunkt for afbud

4)

Nye tiltag, arrangementer eller andet der kræver en nøjere overvejelse, skal af forslagsstilleren være
bearbejdet med et nogenlunde håndfast udkast, således at det er muligt at arbejde videre på. Alle forslag
fra medlemmer er meget velkomne.

5)

Det er almindelig høflighed at give hånd TIL ALLE når man kommer til en Logeaften. Ligeledes når man
går.

6)

Hvis man bliver tilbudt en øl, drikker man ikke af denne før giveren har sagt skål. Bliver der ikke drukket
ned under den lille etiket, har man ikke været tørstig nok til at modtage en øl. Drikker man ned under den
store etiket, har man været for tørstig og burde selv have købt en øl. I alle tre tilfælde bør man, hvis
reglerne ikke overholdes, give en omgang øl. (Ingen domstol)

Generelt om bestyrelsesarbejdet i FIGO
Bilag 2.
Bestyrelsen, der er indstemt på logens årlige Generalforsamling, er ansvarlig for at alle forslag, der er skriftligt
fremsat af et medlem, får en grundig behandling, og at der udarbejdes en principbeslutning om det enkelte forslags
levedygtighed. Er konklusionen, at forslaget er levedygtigt, skal bestyrelsens gøre hvad den kan for, at forslaget
gennemføres. Til dets udførelse har bestyrelsen mulighed for at rådføre sig med Direktionen.
Bestyrelsen består for nærværende som følger:

Bestyrelsesformand:
Er ansvarlig for afholdelse af bestyrelsesmøder i det omfang det er muligt og påkrævet, samt ansvarlig for
aflæggelse af FIGO's årsberetning på den ordinære Generalforsamling. Er endvidere hovedansvarlig for
FIGO's udvikling i bred forstand.
Næstformand:
Den afgående formand som udøser af sin store erfaring.
Sekretær:
Den i turnusordningen som er anført som efterfølgende formand, vil i sin funktion som sekretær for indsigt i
det spændende bestyrelses arbejde.
Er ansvarlig for udarbejdelse af referat fra bestyrelsesmøder.

Direktionen består for nærværende som følger:
Bilag 3.

Økonomisk Direktør: Morten Dahl
Ansvarshavende for budgetter og regnskaber, samt aflæggelse af økonomisk årsberetning ved den ordinære
Generalforsamling. Tegner logen kollektivt med Spille Direktøren i aftaler over for 3. mand.
Aktionær Direktør: Lasse Larsen
Ansvarshavende for aktieregnskabet og ASP-listen Er desuden logens bibliotekar, med ansvar for arkivering af
vedtægter, Generalforsamlingsreferater samt programmer i forbindelse med Lege.
P.R. Direktør: Søren W. Nørbæk
Ansvarshavende for Logens image, herunder logo, præmiers udseende og lign. Er endvidere p.t.
overkrydsmester.
Spille Direktør: Anders O. Pedersen
Ansvarlig for de eksterne aktiviteter så som Tips & Lotto, udfærdigelse af kuponer m.v., skemaer til vinter-

og sommerlege. Administration af FIGO's fiskeriafdeling med CB som turguide - Se nedenfor.
Tegner logen kollektivt med Økonomidirektøren i aftaler over for 3. mand og har derfor fuldmagt til at
disponere over logens investeringskonto (foreningskonto).

Revision og Haj Direktør: Mads O. Pedersen
Ansvarshavende for opfølgning og registrering af FIGO's gæld og tilgodehavende blandt brødrene, revision
af kassekladder samt Hajregnskab og registrering.

Arrangement Direktør: Christian H. Svendsen
Er ansvarlig for hele afviklingen af alle arrangementer der afvikles i FIGO regi eksklusive fisketure. Er
endvidere ansvarlig for den officielle mødekalender.
Fiskeri Direktør: Claus Busk
Ansvarlig for planlægning af alle fisketure - medlemmerne er dog nødsaget til selv, at møde op, dog er

fiskeriadministration overdraget til AOP se ovenfor.
Julefrokost konsulent for brødre med mindre erfaring i julefrokostens svære kunst.
IT Direktør: Søren Larsen
Er ansvarlig for den tekniske og økonomiske del vedrørende FIGO's hjemmeside. Er endvidere ansvarlig
for pointsammentællingen i Ludomania.

Jeg erklærer herved med min underskrift på nærværende lov at være bekendt med logen FIGO's vedtægter som de
blev erklæret og godkendt ved Ekstraordinær Generalforsamling den 2. april 2004
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