Vedtægter for Osted bys bylaug.

Vedtaget 3. juledag 1888.

1. Bylaugets formål er: Bortsalg og bortleje af gadejord. Indtægterne herfra indgår i bylaugets kasse. De
indbetales til oldermanden og gøres frugtbringende af denne på betryggende måde. Ingen dele af disse
indtægter må udgives uden beslutning derom tages på bylaugets møder.
2. Bylauget holder møde hver tredie juledags eftermiddag kl. 2 hos den afgående oldermand, hvor regnskabet
fremlægges, og hvor der tages bestemmelse om indtægternes anvendelse i det kommende år, samt tages
bestemmelse om gadejords bortleje eller bortsalg. På dette møde vælger bylauget en oldermand for det kommende år. Den afgåede oldermand må ikke genvælges. Skulle der indtræffe uforudsete og uovervindelige
forhindringer for det ordinære mødes afholdelse 3. juledag, indvarsles skriftligt af oldermanden, til et møde,
til hvert medlem, der skal afholdes senest 8 dage derefter.
3. Oldermandens pligter er foruden de alt nævnte, når det forlanges, at bistå sognefogeden med at
føre opsyn og forrette tilsigelse til snekastningsarbejder og foriøvrigt kunne de på offentlige veje optagne dyr
afleveres til ham. Han skal drage omsorg for dyrenes ernæring og pasning, indtil de kunne
tilbageleveres til ejeren eller sælges, og overhovedet varetage de optageren påhvilende pligter.
Lov af 25. marts 1872 11/:
Den, der vælges til oldermand, må være hartkornsbesidder, men ikke nødvendigvis gårdmand. De hartkornsbesiddere, der ikke har bolig i oldermandsdistriktet, kan ikke vælges. Oldermanden leder møderne som
ordstyrer, og på møderne kunne ethvert bylaugsmedlem få ordet efter tur. Ethvert medlem er pligtig at vise
passende opførsel og har ikke lov at afbryde talerne. Forseelse, herimod påtaler oldermanden, der er pligtig
at kalde vekommende urostifter til orden, første gang - anden gang har oldermanden ret til at afkræve vedkommende en bøde til bylaugskassen, stor 33 øre o.s.fr. eller hvis bøden ikke betales, kan vedkommende
bortvises fra mødet. Oldermandens underskrift, på, hvad møderne har besluttet, gælder som retskrav for alle
vedommende, såvel på lejekontrakter som på skøder. Han er forpligtet til at udføre de hverv, som bylaugets
beslutning pålægger ham vekommende bylaugets sager, med billig godtgørelse for rejseudgifter.
4. Ekstraordinær bylaugsmøde med lige besluttende myndighed kan afholdes, når oldermanden alene eller 10
bylaugsmedlemmer ved denne sender skriftligt bud til hvert enkelt medlem, og indvarsler hertil med 8 dages
varsel.
5. Ethvert møde, der afholdes i overensstemmelse med, hvad derom er nævnt foran herom, har
besluttende myndighed i bylaugets sager uden hensyn til de mødendes antal. Møderne skulls forsåvidt de var
ekstraordinære, afholdes på et passende sted i bylaugskredsen. Alle spørgsmål skulle efter tur forhandles og
afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
6. Bylaugsvedtægterne kan ikke forandres.
7. Alle forhandlingsgenstande samt beslutninger, der tages, indføres i bylalugets protokol, der oplæses før
mødets slutning, og underskrives af to ved hvert møde valgte mænd, og oldermanden. Regnskabet føres i en
særlig bog. Bylaugets godkendelse af regnskabet attesteres af den nyvalgte oldermand.
Nærværende vedtægter er vedtagen enstemmig på et møde i Ousted skole søndag den 8. januar 1888,
til hvilket møde der var udgået skriftlig indvarsling til alle på Ousted byes grund boende jordbrugere.
Til bylaugsformand valgtes enstemmig gårdejer Anders H. Rosendal af Ousted.
Således foregået.
Ousted skole d. 8. jan. 1888.
Sign.
A.H. Rosendal, Oldermand

