Fc Agurk logens regler
Logens grundlag
Logens officielle navn er Fc Agurk logen.
Logens medlemmer betegnes i daglig tale som logebrødre.
Logens hjemsted er Fredericia, Danmark.
Logen er stiftet d. 4. marts 2005.
Logens medlemmer er forpligtede til at blære sig med logens eksistens.
Diskretion er en æressag. Hvad der sker i logen bliver i logen.
Fc Agurks logesang:
Åh ja, ham ka’ vi li’
Åh ja, ham ka’ vi li’
Åh ja, ham ka’ vi li’
Han skal i glas og ramme.
Men ik’ li’ med det samme
For agurkerne har ingen ramme
Så vi bunder nu med det samme

Logens formål
Logens formål er:
▪ at vedligeholde det unikke sammenhold.
▪ at logebrødrene et tilpas stort antal gange om året er sikret en lækker,
og en festlig aften, således at livet er til at holde ud.
▪ at medlemmerne med jævne mellemrum får ødelagt deres lever,
kondital og parforhold, ved deltagelse i officielle logemøder, herpå følgende byture
og andre loge-events
Arrangementerne det kommende år vedtages på det årlige hoved logomøde som
skal afholdes inden 1. april hvert år.

De 4 officielle logeaftener er som udgangspunkt:
Det årlige hoved logemøde, Sommerturen eller Grillaften, MadsbyRock og
Julefrokost.
De 4 officielle logeaftener bliver planlagt ved det årlige hovedlogemøde.
Der udpeges en kasserer hvert år på hoved logemøde og en vært til hver
arrangement.

Logens politik
Logens medlemmer stoler på det intuitive, instinktive og spontane. Beslutninger
taget under indtagelse af alkohol, ses af logen som fornuftige, ærlige og brugbare.

Medlemskab
Der kan ikke optages nye medlemmer i logen, udover der er 2/3 del flertal blandt
logebrødrene der er tilstede på loge-møderne.
Dette kan ske på en af de 4 valgte logemøder i løbet af året.
En broder kan foreslå et nyt medlem.
Alle logebrødre har et officielt navn i logen og et loge nummer som også bæres på
eventuelt tøj. Både navne og nummer kan ikke ændres, og må ikke tages i brug af
anden, heller ikke hvis en broder forlader logen. De officielle navne er anført
herunder, og bestemmes af den enkelte og numrene er følgende:
No.: 3 STEFF
No.: 5 BACH
No.: 9 MEJER
No.: 11 TOMBA
No.: 16 THOMSEN
No.: 23 KJELD
No.: 45 LYNET
No.: 66 LARS BO
No.: 69 ÅLÆGE
No.: 89 LARS (DE)

No.: 4 NICK
No.: 7 SEJR
No.: 10 COACH
No.: 13 MINI
No.: 17 LAU
No.: 33 KC
No.: 50 MC QUEEN
No.: 68 STORE
No.: 80 JACOB
No.: 99 LILLELARSEN

Logen har kun én type medlemskab. Alle er lige og ingen logebrødre har mere magt
end andre. Logen tror på, at en flad, ikke-hierarkisk medlemsstruktur er vejen til en
bedre verden.
Logens præsident er Mejer som tiltales er El Presidente
Logens kassere er Lynet som tiltales Los Kassors
Ved manglende indbetaling fremsendes en rykker til en logebroder. Betales det
udestående ikke ekskluderes medlemmet såfremt betalingfristen ikke overholdes.
Alle logebrødre er forpligtede til, overfor hinanden, til enhver tid at fortælle
sandheden, hele sandheden og kun sandheden. Overfor andre end logens
medlemmer, er logebrødrene frit stillede til at lyve alt hvad de vil.
Alle logebrødre kan til enhver tid melde sig ud.
Ved udmelding af foreningen, eller eksklusion, mistes indbetalt kontingent, som
forbliver i foreningens kasse til drift.

Logemøde i praksis
Ethvert officielt logemøde kan officielt først begynde, når logesangen er sunget.
Ligeledes afsluttes logemødet også med den officielt logesang.
Ved ethvert officielt logemøde bydes der velkommen og der vælges en ordstyrer.
Dagsordenen for ethvert logemøde skal til enhver tid indeholde følgende punkter:
▪ Velkomst
▪ Valg af ordstyrer
▪ Godkendelse af dagsorden
▪ Godkendelse af referat
▪ Værten vælger en sang, der skal synges
▪ Fællesskål
▪ Værten holder en KORT tale
▪ Nye medlemmer/ritual
▪ Forslag der er kommet ind
▪ Eventuelt

Til de 4 officielle logemøder er der kun adgang for Fc Agurk medlemmer.
Underholdning af forskellig art er også velkommen.

Forslag
Alle forslag kan indstilles til de 4 årlige officielle logemøder. Alt lige fra nye
medlemmer, ekskludering af eksisterende brødre, ønsker, kontingent. Alle forslag
kommer til afstemning og skal have 2/3 del enighed og flertal blandt logebrødrene
der er tilstede på møderne. Alle forslag skal være værten i hænde senest 7 dage
inden logemødet, ellers kan dette ikke komme på dagsordenen.

Dress-code
Der er dress-code ved alle officielle logemøder. Dress-code består af logens
officielle logenål. Dette tjekktes op at værten hver gang inden start. Har du ikke den
er der en bøde på kr. 50,- der skal afregnes inden mødet startes.

Bøder, kontingent og gebyrer
Alle logebrødre er forpligtede til at betale et månedligt kontingent til kasseren på
100 kr. pr. mdr.
Ved ubegrundet udeblivelse fra eller ikke-accepteret afbud til et officielt logemøde,
betaler den pågældende logebroder en bøde på 50,- kr. Vi forventer at alle
logebrødre deltager i minimum 2 logo arrangemter om året.
Logebrødrene forpligtede til at betale følgende bøder i forbindelse med afholdelse
af officielle logemøder:
Dummebøde: 10,- kr.
▪ Kan tildeles, hvis enkelte logebrødre pludselig føler sig bedre end andre, udtaler
sig intelligent, eller på anden vis gør sig uheldigt bemærket

Tudebøde: 10,- kr.
▪ Kan tildeles, hvis enkelte logebrødre fejlagtigt føler sig snydt, piver over en ikke
tillstedeværende uretfærdighed eller på anden måde udtrykker tude-tendenser
Ved tvivlsspørgsmål ang. tildeling af bøder, er det til enhver tid logens kasserer, der
træffer den afgørende beslutning.

Logeændringer
Ændring af reglerne for logen kan ske ved det årlige logehovedmøde, og ved
absolut flertal blandt logebrødrene. Dvs. udover der er 2/3 del enighed og flertal
blandt logebrødrene der er tilstede på aftenerne.
Disse logeregler træder i kraft pr. 18. juni 2017 og erstatter alle tidligere aftaler og
regler for logens eksistens og aktiviteter.

