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 Foreningssangen  "De grimme slipse"
     Melodi: Elverhøj - Tekst: Michael
     Afsynges med hånden på slipset på hjertet

0

Vi er en lille sluttet flok,
vi er DE GRIMME SLIPSE,
og er der bare bajere nok,
så kan det ikke svipse.

For bajere mange, snapse små,
det er vort mål med livet,
vi drikker til vi knap kan stå,
ja det er ganske givet.
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1
Navnet er D.G.S.K, De Grimme Slipses Klub

2
Foreningens formål
Hyggeligt socialt samvær mindst 2 gange årligt,
samt uddeling af D-G-S-K prisen.

Grimme Slipse
Ethvert medlem er forpligtet til ved et hvert arrangement i D-G-S-K-regi at bære et
grimt slips. Grimme slipse der een gang har været båret til et slipsearrangement må
ikke genbruges.
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4
Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt under julefrokosten, som altid
afholdes den sidste lørdag før jul.
Ved hver generalforsamling vælges 2 formænd.
Formændene kan vælges blandt ikke tilstedeværende ved generalforsamlingen. Til
disse 2 betros det at arrangere midtvejsarrangementet samt julefrokosten næste år.
Formændene bestemmer i samarbejde med bestyrelsen af foreningen hvor, hvornår
og hvordan arrangementerne  skal løbe af stablen. Formændene skal dog sørge for
at holde et rimeligt prisniveau.

5
Bestyrelsen
Bestyrelsen af D-G-S-K er indstifterne af klubben.
Disse kan kun ekskluderes ved 3/4 flertal blandt bestyrelsen.
Bestyrelsen kan ophøje et menigt medlem til bestyrelsesmedlem
ved en enstemmig vedtagelse.

PARAGRAF 4:
Er erstattet af paragraf 11c
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D G S K-prisen
De Grimme Slipses Klubprisen tildeles det medlem,
der ved julefrokosten er indehaver af det absolut grimmeste slips.
Foreningens medlemmer skal i løbet af julefrokosten
stemme om, hvilket medlem der skal indstilles til prisen.

D-G-S-K-prisen består af

Et grimt slips med inskriptionen
"1. præmie - De Grimme Slipses Klub - År XXXX".

Prismodtagerens forpligtigelser

At tømme en øl,
samt at bære prisen til alle arrangementer
indtil den næste generalforsamling.

PARAGRAF 6:
Se paragraf 11a for appendiks
vedr. „slipse kriterier“



Kult og klub magasinet

Årsmagasinet Slipsenyt
udkommer 1-2 gange om året, vinter og sommer.

DGSK vedtægter - revision 2003-12-20
Oplag: Øerne: 1, Jylland: 9

SlipseNyt
De
Grimme
Slipses
Klub

7
Optagelse af nye medlemmer
D-G-S-K kan maximalt bestå af 9 medlemmer.
Bestyrelsen kan dog udvide antallet til max 10.

En kandidat skal for at blive optaget i D-G-S-K,
møde op til et arrangement i D-G-S-K-regi,
hvor kandidaten bliver vurderet
ud fra optagelseskriterierne.
Optagelse vil herefter ske
ved næstkommende D-G-S-K-arrangement,
hvis generalforsamlingen er stemt herfor.

PARAGRAF 7:
Se paragraf 11b for appendiks
vedr. „slipsnålen“

PARAGRAF 7:
Er erstattet af paragraf 11e
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Optagelseskriterie
Optagelsesprøven består af 3 elementer.

1
Kandidaten skal kunne sidde alvorligt,
uden at grine, mens foreningens medlemmer fremfører foreningssangen "De
grimme slipse".
Såfremt dette mod forventning ikke lykkes i første forsøg,
har kandidaten lov til at kræve endnu et forsøg.
Kandidaten kan vælge at overvære fremførelsen
med vat i ørene.
Under sangen skal kandidaten tømme foreningens pokal,
og være færdig med dette inden foreningens medlemmer er færdigt med at synge
foreningssangen.
Foreningen afholder udgifter til øl, men ikke til ørevat.

2.
Kandidaten skal begrunde sit optagelses ønske
ved at holde en tale på minimum 2 minutter.

3.
Kandidaten skal give en runde øl
til de fremmødte medlemmer. (Høkerøl)
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9
Bøder
Hvis et medlem mod forventning ikke møder
op til et D-G-S-K arrangement iført et "grimt" slips,
bliver medlemmet idømt en bøde på 1 hel flaske Gammel Dansk.
Denne medbringes ved næstkommende arrangement.
Ved udmeldelse SKAL eventuelle bøder afvikles
ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

10
Eksklusion
Bestyrelsen kan suverænt ekskludere medlemmer.
Medlemmerne har dog krav på en søforklaring.

Således vedtaget på det stiftende bestyrelsesmøde
på Peter Gift. Hovedbestyrelsen, den 21. oktober 1991
Michael          Kurt          Ziggy          Helge

PARAGRAF 9:
Er erstattet af paragraf 11d
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Paragraf  1-10 er det oprindelige sæt vedtægter for
D.G.S.K. således nedfældet på papir ved bestyrelsen’s
konstituering på Peter Gift, den 21. oktober 1991. På følgende sider
foreskrives de vedtægtsændringer der lovformeligt er
vedtaget på efterfølgende lovligt indkaldte
generalforsamlinger i De Grimme Slipses Klub.
For at bevare en grad af historisk dokumentation af
udviklingen i lovkomplexet er paragraf 1-10 bevaret i deres
oprindelige form. Er en paragraf ændret, helt eller delvist vil
en reference henvise til en paragraf 11x, der erstatter,
tilføjer eller ændre pågældende.
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11a
Slipse-kriterier (appendiks til paragraf  6)

Styk A)  Alle slipse er, som udgangspunkt, grimme.

Styk B) Der må ikke dømmes udfra øvrig påklædning.

Styk C) "Reelle" slips kan idømmes bøder og straf.

Styk D)  Der gives følgende points,

1=4p
2=3p
3=1p
4=0p
5=-1p
6=-2p
7=-3p
8=-4p
9=-5p

Paragraf 11a :
Således vedtaget på generalforsamlingen 16. december 1995

Hovedbestyrelsen, den 16. december 1995
Michael          Kurt          Ziggy          Helge       Tom

PARAGRAF 11a er en
tilføjelse til paragraf 6.
Se paragraf 6 vedr.
„dgsk prisen“
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11b
Slipsenålen

Ved optagelse af et medlem i D-G-S-K udleveres den autoriserede DGSK
slipsenål.

DGSK slipsenålen betales af det optagede medlem.

Det påhviler naturligvis medlemmet at vogte nålen med sit liv og slips, idet den
IKKE kan, vil og må erstattes.

Paragraf  11b :
Således vedtaget på generalforsamlingen 5. januar 2002

Hovedbestyrelsen, den 5. januar 2002
Michael          Kurt          Ziggy          Helge       Tom

PARAGRAF 11b er en
tilføjelse til paragraf 7.
Se paragraf 7 vedr.
„optagelse af nye...“
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11c
Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes en gang årligt under julefrokosten.

Generalforsamlingen fastsætter datoen for næste års generalforsamling.

Generalforsamlingen udpeger hvert år 2 ansvarlige.

De ansvarlige kan vælges blandt ikke tilstedeværende ved generalforsamlingen.
Til disse 2  betros det at arrangere midtvejsarrangementet samt julefrokosten
næste år.

De ansvarlige bestemmer i samarbejde med bestyrelsen af foreningen hvor og
hvordan arrangementerne skal løbe af stablen. De ansvarlige skal dog holde et
rimeligt prisniveau.

Paragraf  11c :
Således vedtaget på generalforsamlingen 5. januar 2002

Hovedbestyrelsen, den 5. januar 2002
Michael          Kurt          Ziggy          Helge       Tom

PARAGRAF 11c
erstatter paragraf 4.
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11d
Bøder
Hvis et medlem mod forventning ikke møder op til et D-G-S-K arrangement
iført et „grimt“ slips, bliver medlemmet idømt en bøde på 1 hel flaske Gammel
Dansk.

Hvis et medlem mod forventning ikke møder til den fastsatte tid til et
D-G-S-K arrangement, idømmes dette medlem en bøde på en halv flaske Snaps
eller en halv flaske Gammel Dansk.

Alle ovenfor nævnte bøder SKAL afvikles på det pågældende D-G-S-K
arrangement, hvor medlemmet har forbrudt sig.

Ved afbud til et D-G-S-K arrangement SKAL bøden afvikles gennem et andet
medlem.

De fremmødte D-G-S-K medlemmer vurderer i hvert enkelt tilfælde, om et
afbud eller et for sent fremmøde, er fair/reelt begrundet.

Ved udmeldelse af D-G-S-K SKAL eventuelle bøder afvikles ved henvendelse til
et bestyrelsesmedlem.

Paragraf  11d :
Således vedtaget på generalforsamlingen 5. januar 2002

Hovedbestyrelsen, den 5. januar 2002
Michael          Kurt          Ziggy          Helge       Tom

PARAGRAF 11d
erstatter paragraf 9.
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11e
Optagelse af nye medlemmer.

D.G.S.K. kan maximalt bestå af 10 medlemmer.

Generalforsamlingen kan dog udvide antallet, hvis pladsforhold m.v. tillader
dette. Generalforsamlingen vil vurdere en udvidelse af antallet af medlemmer
i hvert enkelt tilfælde, og har ret til at stoppe for medlemstilgang, hvis
generalforsamlingen finder det bedst for D.G.S.K.’s ve og vel.

En kandidat skal for at blive optaget i D.G.S.K., møde op til et arrangement i
D.G.S.K.-regi, hvor kandidaten bliver vurderet ud fra optagelseskriterierne.
Optagelse vil herefter ske ved næstkommende D.G.S.K. arrangement, hvis
generalforsamlingen er stemt herfor. )

Paragraf  11e :
Således vedtaget på generalforsamlingen 20. december 2003

Hovedbestyrelsen, den 20. december 2003
Michael          Kurt          Ziggy          Helge       Tom

PARAGRAF 11e
erstatter paragraf 7.

PARAGRAF 11e:
Se paragraf 11b for appendiks
vedr. „slipsnålen“
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Dette er loven, hvorved De Grimme Slipse vil håndhæve
høvisk attitude ved samlinger, såvel formelle som
uformelle.

Loven er ikke skrevet for at „Grimme Slipse“ skal vide hvad
de ikke må, eller hvor langt de kan gå, men for at man skal
vide, ved hvilket udgangspunkt man bør stå.

Dette skrift og eventuelle revisioner heraf, vil til enhver tid
være tilgængelig i gældende version på web-siden

WWW.DGSK.TK
alternativt på SURF.TO/DGSK eller WWW.DOOLEY.DK

På vegne af DGSK, Tom Kjeldsen


