
Overordentlige love for  

Sprøjtelauget af 1866 i 
Uvelse/Lystrup 

1. Laugets hjemsted er sprøjtehuset på Kirkestræde i Uvelse 
2. Lauget er stiftet med formålene: 

 at vedligeholde brandsprøjte og sprøjtehus 
  at markedsføre sprøjtehus og brandsprøjte overfor 

lokalbefolkning og andre interesserede. 
 årligt at udnævne en lokal brandmajor - se særlig omtale af 

dette nedenfor *) 
3. Medlemskab af lauget kan ikke søges, men laugets medlemmer er 

nuværende og tidligere personer, der bærer/har båret titlen som 
brandmajor, samt bestyrelse og suppleanter af det til enhver tid 
værende Lokalråd for Uvelse/Lystrup 

4. Det store arbejde og tyngende ansvar ved at være medlem af lauget 
er særdeles ulønnet 

5. Alle medlemmer har mødepligt ved det årlige optog ved 
sommerfesten, når sprøjten trækkes ud af vinterhiet ved det årlige 
check af sundhedstilstand for brandsprøjten i april måned, samt 
ved valg af ny brandmajor i juni måned. 

6. Ændringer i disse vedtægter kan ske til enhver tid, når nogen gider 
skrive dem om, og laugets medlemmer i øvrigt kan acceptere de nye 
vedtægter.  

7. Udgifter forbundet med de i vedtægterne nævnte aktiviteter afholdes 
af Lokalrådet for Uvelse/Lystrup 

 



 
*) 
Hvem kan blive brandmajor, og hvilke pligter er forbundet 
hermed? 
 
Personlige kvalifikationer: 
Brandmajoren er en person, der har gjort en bemærkelsesværdig 
indsats for vort lokale miljø.  
Herunder prioriteres personer der: 
 har fremmet det lokale forenings- og erhvervsliv,  
 udøvet aktiviteter til højnelse af det lokale sammenhold for 

eksisterende borgere 
 øget interessen hos potentielt nye borgere som tilflyttere til 

lokalsamfundet.  
 
Pligter: 
Det er en pligt for Brandmajoren at: 
 lede det årlige optog hvor brandsprøjten trækkes fra vinterhiet 

på Kirkestræde til festpladsen ved UFC. 
 Som trækdyr anvendes laugets medlemmer 
 på passende vis at afhjælpe den hermed forbundne tørst hos 

laugets medlemmer 
 tænde årets juletræ  
 sammen med Lokalrådet at udpege brandmajoren for det 

kommende år 
 afholde talen for indkommende brandmajor 

 
 
Således besluttet af de ærværdige medlemmer af Lokalrådet det 
Herrens år 2019. 


