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§ 1. INDLEDNING
§ 1.1

Ordensbekendtgørelsen er udstedt i medfør af lovenes § 5.1.1. Ordensbekendtgørelsens formål er i mere detaljeret form at beskrive og uddybe de enkelte paragraffer i lovene.

§ 1.2.

Overskrifterne og paragrafnumrene i denne Ordensbekendtgørelse henviser til lovenes paragrafnumre for på
den måde at øge overskueligheden.
§ 2. FORMÅL

§ 2.1

Ordenens formål søges nået ved
a) Logemøder, hvor brødrene gennem Logehandlingen gøres bekendt med broderskabets værdi for en
stræben mod høje idealer,
b) at bistå hinanden efter evne med råd og dåd,
c) hjælp til brødre, afdøde brødres hustruer og uforsørgede børn,
d) efter bedste evne at støtte trængende og nødlidende medmennesker.
§ 3. MEDLEMSKREDS
§ 3.1. Indballotering og optagelse

§ 3.1.1

Enhver velanskreven og hæderlig mand, der ikke er eller bliver medlem af nogen med Serapions-Ordenen sidestillet broderorden, og som er fyldt 25 år, kan foreslås til optagelse i Ordenen ved skriftligt forslag herom til
Logerådet.

§ 3.1.2

Aspiranten skal forud for en Ballotationsloge være bekendtgjort i bladet Serapion med navn, stilling og såvel
privat som forretningsadresse, eller være bekendtgjort i samtlige loger og Serapionsforeninger ved skriftlig meddelelse til disse, samt til Ordenssekretariatet og redaktøren af bladet for avertering i førstkommende nummer.
Denne skriftlige meddelelse skal være de pågældende i hænde senest 8 dage før den berammede Ballotationsloge, og skal af Logesekretæren oplæses i en loge for alle grader.

§ 3.1.3

Indsigelse mod en aspirants optagelse skal omgående efter bekendtgørelsen meddeles Logesekretæren i den
optagende loge.

§ 3.1.4

Ansøgning om optagelse i Ordenen skal være udfærdiget på en af Ordenens formularer og skal besvares så fyldestgørende som vel muligt.
Afgørelse om optagelse sker i henhold til ritualernes bestemmelser.

§ 3.1.5

Retten til indvielse i Ordenen skal være fortabt, såfremt aspiranten ikke møder op til Indvielseslogen, medmindre
der gives gyldig grund for udeblivelse.
Foreligger der gyldig grund, vil aspiranten blive tilsagt på ny. Udebliver han igen, kan han kun optages efter fornyet ansøgning.

§ 3.1.6

Aspiranter, der er tilsagt til Indvielsesloge, skal afhentes af 2 brødre af 2. eller højere grad. Disse tilsiges af sekretæren mindst 48 timer før indvielsen. Kan de ikke møde for at hente aspiranten, er de pligtige til at drage omsorg
for, at andre brødre påtager sig forpligtigelsen.
Kun aspiranter, som bor i logens hjemsted eller nærmeste omegn, skal afhentes.

§ 3.1.7

Ved indtrædelse i Ordenens l. grad erlægges et optagelsesgebyr, der fastsættes af Storlogen.
§ 5. STORLOGEN
§ 5.1. Storlogens kompetence

§ 5.1.1

Æreskors

§ 5.1.1.1 Storlogen give nærmere regler for tildeling af Æreskors.
§ 5.1.2

Storkors

§ 5.1.2.1 Storlogen kan give nærmere regler for tildeling af Storkors.
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§ 5.1.2.2 Serapions-Ordenens Storkors kan kun tildeles brødre, som i en meget lang årrække har udøvet en virkelig stor
og betydningsfuld indsats for højnelse af Ordenens arbejde.
§ 5.1.2.3 Indstilling om tildeling af Ordenens Storkors kan kun foretages af Storlogerådet eller et logeråd.
§ 5.1.2.4 Indstillingen stiles til Storlogerådet, som efterfølgende foranstalter den tilsendt hver enkelt medlem af Storlogen til orientering med pålæg om absolut diskretion.
Er den foreslåede broder stemmeberettiget broder i Storlogen, fremsender Storlogerådet den skriftlige indstilling
med bemærkninger til afstemning blandt Storlogens stemmeberettigede brødre (minus den foreslåede broder)
med pålæg om absolut diskretion.
§ 5.1.2.5 Indstillingsforslaget må ikke omtales eller gøres til genstand for en stillingtagen i eller uden for logens møder.
§ 5.1.2.6 Storlogerådet behandler indstillingen og fremlægger denne tillige med Storlogerådets bemærkninger til behandling og efterfølgende afstemning blandt Storlogens brødre på det lukkede møde på et Storlogemøde.
§ 5.1.2.7 Ved behandling af indstillinger om udnævnelse må kun Storlogens stemmeberettigede brødre samt Ordenssekretæren være til stede.
§ 5.1.2.8 En broder, der er foreslået til Storkorsbroder, kan ikke deltage i møder, hvor forslaget behandles, ligesom han
ikke kan deltage i afstemningen.
§ 5.1.2.9 For vedtagelse af et indstillingsforslag skal mindst 2/3 af Storlogens stemmeberettigede brødre stemme for vedtagelse.
§ 5.1.2.10 Ved afstemningen skal anvendes det ved ballotationer brugte stemmemateriale: Hvide kugler og sorte terninger. Optællingen foretages af Stormester og Storskatmester samt Ordenssekretær i forening.
§ 5.1.2.11 Resultatet af afstemningen meddeles umiddelbart efter optællingen.
§ 5.1.2.12 Såfremt indstillingsforslaget ikke bliver godkendt, skal alle sagens akter omgående destrueres og må ikke offentliggøres.
§ 5.1.2.13 Den officielle tildeling af Ordenens Storkors finder sted i en festloge i pågældende broders hjemloge under forsæde af Storlogerådet. Datoen aftales mellem Storlogerådet og den pågældende loges Logeråd.
§ 5.3. Storlogemøder
§ 5.3.1

I forbindelse med Storlogemødet i lige årstal arrangerer den ansvarlige loge i samarbejde med
Storceremonimesteren en fest- og gallamiddag med deltagelse af ledsager og gæster.
§ 5.4. Storlogeforslag

§ 5.4.1

Der kan fremsættes forslag til ændring af love, ordensbekendtgørelsen, ritualer, ordensregler samt fællesanliggender.

§ 5.4.2

Forslag, der af en loge ønskes behandlet på Storlogemødet, kan efter ønske fra brødre af 5. og 6. grad behandles
i en loge for 5. grad, inden de senest den 14. januar indsendes til Ordenssekretariatet.

§ 5.4.3

Forslag må, for at kunne behandles på Storlogemødet, være Ordenssekretariatet i hænde senest 14. januar.

§ 5.4.4

Indkomne forslag skal være udsendt til Storlogens brødre senest den 11. februar.

§ 5.4.5

Samtlige af Ordenssekretariatet til logerne udsendte forslag skal inden den 10. marts fremsendes til brødre af 5.
og 6. grad og kan behandles i en loge for 5. grad.

§ 5.4.6

Ændringsforslag kan ikke fremsættes på Storlogemødet, men skal være Ordenssekretariatet i hænde senest den
15. marts.

§ 5.4.7

Ændringsforslag skal være udsendt til Storlogens brødre senest den 1. april.

§ 5.4.8

Alle vedtagne ændringer af love, ordensbekendtgørelsen, ordensregler, ritualer samt fællesanliggender skal udsendes til Logerådene snarest efter vedtagelse.

§ 5.4.9

Resume af Storlogemødets forhandlinger skal inden udgangen af oktober måned fremsendes til brødre af 5. og
6. grad og kan behandles i en loge for 5. grad og i uddrag i en loge for 1. grad inden udgangen af oktober måned.
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§ 5.5. Storlogens udvalg
§ 5.5.1. Valg til Storlogens udvalg – (5.5.1.1-5.5.1.4 er fælles med 6.1.1-6.1.4)
§ 5.5.1.1 Valget finder sted på Storlogemødet i de lige år.
§ 5.5.1.2 Ordenssekretariatet udarbejder en liste med navnene på de brødre, der beklæder embeder eller deltager i udvalg
i Storlogen, og som er på valg.
Listen udsendes senest den 1. oktober i ulige år til de pågældende brødre med forespørgsel, om disse er villige
til genvalg.
De brødre, der er på valg, skal tilkendegive, om de er villige til genvalg overfor Ordenssekretariatet senest den 1.
november i ulige år.
Lister med navnene på de brødre, der er på valg og disses tilkendegivelse af, om de er villige til genvalg, udsendes
til Storlogens brødre senest den 14. november i ulige år.
§ 5.5.1.3 Forslag til besættelse af embeder og udvalg i Storlogen skal indsendes til Ordenssekretariatet senest 15. marts
og skal være udsendt til Storlogens brødre senest den 1. april i lige år.
Kandidaternes underskrift på, at de er villige til at modtage valg, skal foreligge samtidig hermed.
§ 5.5.1.4 Alle valg og afstemninger skal, såfremt blot én bror kræver det, foregår skriftligt.
Den, der opnår flest stemmer af flere kandidater, er valgt.
I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg én gang. Er der herefter stadig stemmelighed, foretages lodtrækning.
§ 5.5.1.5 Storlogerådet, Storlogens udvalg og et Logeråd kan opstille en broder til valg til et af Storlogens udvalg.
§ 5.5.2







På Storlogemødet i lige år vælges Storlogens Udvalg:

Revisionsudvalg
Ritualudvalg
Juridisk udvalg
Kommunikationsudvalg
IT-udvalg
bestående af brødre af 5. og 6. grad.
Etisk/ Filosofisk udvalg.
bestående af brødre af 2. – 6. grad.

§ 5.5.1.1 Revisionsudvalget består af 2 brødre.
Storlogerevisorernes primære opgave er

at revidere Storlogens regnskaber.
Herudover kan de assistere Storskatmesteren med

at gennemgå de af logerne indsendte loge – og ejendomsregnskaber, udfærdige skriftlig beretning til
Storlogerådet og Logerådene om mulige forefundne mangler og udarbejde summariske og statistiske
opstillinger på grundlag af logernes og ejendomsselskabernes indsendte årsregnskaber. Disse opstillinger/statistikker skal være udsendt til hhv. Logemestre og Storlogerepræsentanter senest 14 dage før
hvert Storlogemøde.
Storlogerevisorerne kan i samarbejde med Storskatmesteren indhente supplerende oplysninger eller dokumentation vedr. de indsendte årsregnskaber.
Storskatmesteren er tilforordnet udvalget.
§ 5.5.1.2 Ritualudvaget består af 3 brødre.
Udvalgets opgaver er

at udarbejde Ordenens ritualer samt gennemgå og koordinere indsendte ritualforslag til forelæggelse
til behandling på Storlogemødet.
Forslag vedr. de i ritualerne indeholdte organisatoriske og administrative bestemmelser skal forelægges Juridisk
udvalg.
§ 5.5.1.3 Juridisk udvalg består af 3 brødre.
Om muligt tilstræbes det, at en af udvalgets brødre er lovkyndig.
Udvalgets opgaver er

at udarbejde Ordenens love og ordensbekendtgørelsen, gennemgå og koordinere samt afdække konsekvenser og fortolkninger af indsendte forslag vedr. love, ordensbekendtgørelsen og ordensregler til behandling på Storlogemødet,
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at yde diverse juridisk rådgivning for Storlogeråd, loger, udvalg m.v.
at løse andre juridiske o.lign. opgaver – evt. ved hjælp af ekstern assistance efter indhentet skriftlig
accept fra Storlogerådet.
Udvalget kan efter behov tilknytte flere brødre med særlige kompetencer til udvalget.
§ 5.5.1.4 Kommunikationsudvalget består af 3-5 brødre.
Udvalgets opgaver er

at planlægge og tilrettelægge Ordenens eksterne og interne kommunikation, herunder bl.a. at udarbejde politikker, kampagneplaner, pressemeddelelser m.v., samt give forslag til indhold på Ordenens
hjemmesider med det formål:
 at støtte Ordenens og de enkelte logers interne og især eksterne kommunikation samt
 at øge kendskabet til Serapions-Ordenen i offentligheden.
§ 5.5.1.5 IT-udvalget består af 3-5 brødre.
Udvalgets opgaver er drift af Ordenens hjemmeside (Webmasterfunktion).
§ 5.5.1.6 Etisk/ Filosofisk Udvalg består af 3 brødre fra 2. til 6. grad.
Det skal tilstræbes, at udvalgets brødre har en vis filosofisk og etisk indsigt og interesse.
Udvalgets opgave er

at formulere præcise anvisninger på, hvordan etik og filosofi kan omsættes til handling i dagligdagen,
samt

at foretage etiske og filosofiske tiltag der tydeliggør broderskabets værdi i et moderne samfund.
§ 5.5.2

Storlogerådet, Storlogens udvalg og et Logeråd kan opstille en broder til valg til et af Storlogens udvalg.
Valgene til Storlogens udvalg gælder for 2 år ad gangen.

§ 5.5.3

Det enkelte udvalg konstituerer sig selv med valg af formand, hvis opgave det er at tilrettelægge og koordinere
udvalgets arbejde. Storlogerådet udpeger blandt Storlogerådets brødre tilforordnede til de enkelte udvalg. Det
er de tilforordnedes pligt at foranledige, at konstituering med formand, næstformand og sekretær finder sted,
og at resultatet heraf meddeles snarest og senest 1. september til Ordenssekretariatet.

§ 5.5.4

I tilfælde af vakance supplerer udvalgene sig selv, hvorefter der foretages valg i det førstkommende Storlogemøde i lige år.
§ 5.6. Storlogens økonomi og regnskaber

§ 5.6.1

Til dækning af Ordenens udgifter betaler logen for hver broder et Storlogekontingent, der fastsættes af Storlogen.
Storlogekontingentet pristalsreguleres én gang årligt pr. 1. januar.
Reguleringen sker efter ændringen i forbrugerprisindekset som udarbejdes af Danmarks statistik. Grundlaget er
prisindekset for november måned.
Sammen med kontingentet opkræves et beløb til Ordenens humanitære/filantropiske arbejde, som fastsættes
af Storlogen.
Storlogekontingentet opkræves a`conto for det broderantal, der er i logen ved årets begyndelse. Endelig afregning sker efter årets udgang ved at beregne kontingentet på grundlag af et gennemsnit af broderantallet ved
årets begyndelse og årets slutning.

§ 5.6.2

Storlogens pengemidler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut. Endvidere er Storlogerådet bemyndiget
til at placere likvide midler i obligationer udstedt af staten eller anerkendte realkreditinstitutter.
Den kontante beholdning må aldrig overstige et mindre beløb.

§ 5.6.3

Storlogens humanitære henlæggelser tilskrives månedsvis en rente, der svarer til gennemsnittet af den rente,
Ordenen får på alle sine værdipapirer og øvrige pengeindeståender.

§ 5.6.4

Årsregnskabet skal være udsendt til Storlogens brødre hvert år senest den 1. april.
§ 5.8. Ordenssekretariatet

§ 5.8.1

Ordenssekretariatet ledes af Ordenssekretæren, som udpeges af Storlogerådet mellem brødre af 5. eller 6. grad.

§ 5.8.2

Ordenssekretæren deltager og har taleret ved alle Storlogemøder og varetager Ordenens sekretariatsfunktioner.
Ordenssekretæren kan endvidere deltage i Storlogerådsmøder.
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§ 5.8.3

Ordenssekretæren udpeger en eventuel stedfortræder i samråd med Storlogerådet.
§ 5.9. Bladet Serapion

§ 5.9.1

Redaktøren udpeges af Storlogerådet mellem brødre af 5. og 6. grad.

§ 5.9.2

Redaktørens arbejdsområde og beføjelser er fastsat i Ordensreglerne.
§ 6. STORLOGERÅDET
§ 6.1. Valg til Storlogerådet – (6.1.1-6.1.4 er fælles med 5.1.1.1-5.1.1.4)

§ 6.1.1

Valget finder sted på Storlogemødet i de lige år.

§ 6.1.2

Ordenssekretariatet udarbejder en liste med navnene på de brødre, der beklæder embeder eller deltager i udvalg
i Storlogen, og som er på valg.
Listen udsendes senest den 1. oktober i ulige år til de pågældende brødre med forespørgsel, om disse er villige
til genvalg.
De brødre, der er på valg, skal tilkendegive, om de er villige til genvalg overfor Ordenssekretariatet senest den 1.
november i ulige år.
Lister med navnene på de brødre, der er på valg og disses tilkendegivelse af, om de er villige til genvalg, udsendes
til Storlogens brødre senest den 14. november i ulige år.

§ 6.1.3

Forslag til besættelse af embeder og udvalg i Storlogen skal indsendes til Ordenssekretariatet senest 15. marts
og skal være udsendt til Storlogens brødre senest den 1. april i lige år.
Kandidaternes underskrift på, at de er villige til at modtage valg, skal foreligge samtidig hermed.

§ 6.1.4

Alle valg og afstemninger skal, såfremt blot én bror kræver det, foregår skriftligt.
Den, der opnår flest stemmer af flere kandidater, er valgt.
I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg én gang. Er der herefter stadig stemmelighed, foretages lodtrækning.

§ 6.1.5

Ingen broder kan samtidig beklæde et embede i Storlogerådet og i sin Hjemloges logeråd længere end perioden
frem til førstkommende Storlogemøde eller Hjemlogens Valgloge.

§ 6.1.6

Indtræder der vakance i et embede, indtræder en af de valgte suppleanter i hans sted. Findes der ingen suppleanter, indkalder Storlogerådet til et ekstraordinært Storlogemøde til valg af en Storlogerådsbroder(brødre) og
suppleanter.
§ 6.2. Storlogerådets opgaver

§ 6.2.1

Stormesteren

fører forsædet ved alle Storlogemøder, Storlogerådsmøder samt ved alle Logemøder, hvor Storlogerådet, ifølge ritualer og love, præsiderer,

fører tilsyn med de under Storlogen sorterende udvalg og embeder,

fører tilsyn med Ordenssekretariatet,

fører tilsyn med, at Storlogerådets kontakt med de lokale loger varetages,

foranlediger indkaldt til Storlogerådsmøder,

varetager i samråd med Storlogerådets øvrige embedsmænd Ordenens interesser i henhold til ritualer,
love, ordensbekendtgørelsen og ordensregler.

§ 6.2.2

Storordensmesteren

fører tilsyn med Serapions-Ordenens loger samt påser, at disse følger Ordenens ritualer og love, ordensbekendtgørelsen samt de til enhver tid gældende ordensregler,

varetager dirigenthvervet ved Storlogemøderne. Såfremt Storordensmesteren er forhindret, varetages
dirigenthvervet af Storceremonimesteren, jf. dog lovenes § 5.3.7.

§ 6.2.3

Storskatmesteren

administrerer og fører regnskabet over Storlogens midler,

orienterer løbende Storlogerådet ved kvartalsregnskaber m.v. om Storlogens økonomiske stilling,

udarbejder årsregnskaber for Storlogen,

varetager kontakten til Revisionsudvalget,
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udarbejder budget for Storlogen,
forelægger årsregnskab og budget på Storlogemøder,
udarbejder sammen med Revisionsudvalget retningslinier til logerne og ejendomsselskaberne om overholdelsen af den til enhver tid gældende danske lovgivning, herunder især regnskabs- skatte- og momslovgivning,
udarbejder sammen med Revisionsudvalget summariske og statistiske opstillinger på grundlag af de af
logerne og ejendomsselskaberne indsendte årsregnskaber.

Storskatmesteren medvirker, i det omfang embedets varetagelse muliggør det, i Storlogerådets besøgsvirksomhed.
§ 6.2.4

Storsekretæren medvirker, i det omfang embedets varetagelse muliggør det, i Storlogerådets besøgsvirksomhed.
Storsekretæren har med reference til Storlogerådet sammen med Ordenssekretæren ansvaret for sekretariatet.

§ 6.2.5

Storceremonimesteren har en særlig forpligtigelse til at samarbejde med Storordensmesteren og bistå ham i
hans opgaver med besøgsvirksomhed og tilsyn med logernes arbejde.
I samarbejde med Storskatmesteren aftaler han den fornødne økonomi vedr. fortæring på Storlogerådsmøder
og på Storlogemøder i ulige årstal.
Ved Storlogemøder i lige årstal aftaler han forløbet af frokost og festmiddag med den ansvarlige loge, og drager
omsorg for, at afviklingen sker på værdig vis.
§ 6.3. Storlogerådets kompetence

§ 6.3.1

Storlogerådet kan
a) nedsætte ad-hoc udvalg,
b) give de fornødne dispensationer fra gældende love, ritualer samt ordensregler,
c) ændre Ordensbekendtgørelsen,
d) foretage sproglige og andre tidssvarende ændringer i ritualerne i samarbejde med Ritualudvaget,
e) udarbejde Ordensregler og foretage ændringer heri,
f)
give sådanne direktiver, herunder påtale, som er påkrævet for, at Ordenens fælles ritualer, love samt
ordensregler bliver administreret og overholdt efter deres hensigt.

§ 6.3.2

Såfremt en loge handler imod Ordenens ritualer, love, ordensbekendtgørelse og ordensregler på en måde, der
kan virke stødende mod Ordenens ånd og værdighed og kan være skadelig såvel udadtil som indadtil, påtales
forholdet straks over for Logerådet af Storordensmesteren.
Hvis Logerådet derefter ikke efterlever indgåede aftaler og påtaler, kan Storlogerådet suspendere Logerådet og
derefter foranledige indsat et konstitueret Logeråd på 3 brødre.
Det er det konstituerede Logeråds opgaver at føre Logeråds- og logearbejdet videre og i samarbejde med Storlogerådet søge de påtalte forhold bragt i orden.
Bringes de påtalte forhold i orden, afholdes snarest efter en forudgående afholdt beretnings-, regnskabs- og
valgloge i 4. grad valg til Logerådet.
Kan forholdet ikke bringes i orden, forelægges sagen i det førstkommende Storlogemøde, hvor Storlogen tager
den endelige afgørelse i sagen. Som logens repræsentanter deltager den konstituerede Logemester og Ordensmester, dog uden stemmeret. Afgørelsen er endelig.

§ 6.3.3

Såfremt en Logebroder vedvarende og illoyalt handler imod Ordenens ritualer, love, ordensbekendtgørelse og
ordensregler og derved kan påføre Ordenens og Logens omdømme og værdighed skade, såvel indadtil som udadtil, kan Logerådet indstille til Storlogerådet, at den pågældende broder ekskluderes, såfremt 2/3 af de fremmødte brødre i et møde for 6. grad anbefaler dette.
Storlogerådets afgørelse er endelig.
§ 7. LOGERNE
§ 7.1. Valg til Logerådet og andre embeder og udvalg i logen
§ 7.1.1. Fælles

§ 7.1.1.1 Kandidater til Logerådet skal ved deres underskrift bekræfte, at de er villige til at modtage valg.
Ved forslag til logens øvrige embeder og udvalg afgør logen, hvorvidt underskrift kræves.
§ 7.1.1.2 Valg skal foregå skriftligt, såfremt blot én bror kræver dette.
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Den af flere kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt.
I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg én gang. Er der herefter stadig stemmelighed, foretages lodtrækning.
§ 7.1.1.3 Kun brødre, som har en mødeprocent på mindst 25 i det foregående kalenderår i en eller flere loger, er stemmeberettigede.
Dog kan Logerådet dispensere herfra.
§ 7.1.1.4 Valgbare er kun brødre, der i det foregående kalenderår har en mødeprocent på mindst 50 i en eller flere loger.
§ 7.1.1.5 Alle valg gælder 2 år.
§ 7.1.1.6 I udvalgene afgår halvdelen hvert år.
§ 7.1.1.7 Resultatet af alle valg skal uden stemmetal straks meddeles Ordenssekretariatet.
§ 7.1.2. Valg til Logerådet
§ 7.1.2.1 Logerådet vælges af højgraderne i beretnings-, regnskabs- og valglogen, der afholdes i første halvdel af februar.
Logemesteren vælges først.
§ 7.1.2.2 Er logens broderantal ved beretnings-, regnskabs- og valglogen under 20 brødre, består Logerådet af:

Logemester

Ordens- og Skatmester

Sekretær og Ceremonimester
§ 7.1.2.3 Logerådet vælges blandt brødre af 5. og 6. grad med en mødeprocent på mindst 50 og med mindst 1 års anciennitet i 5. grad.
§ 7.1.2.4 Logemesteren vælges for 2 år i ulige årstal.
Ordensmesteren, Skatmesteren, Sekretæren og Ceremonimesteren vælges ligeledes for 2 år, således at 2 af disse
embeder er på valg i lige og ulige årstal, dog således at Ordensmesteren ikke er på valg i samme år som Logemesteren.
§ 7.1.3. Valg til andre embeder og udvalg i logen
§ 7.1.3.1 Valg til embeder og udvalg skal foregå i en loge for 2. grad i februar måned, og udvalgene har pligt til at konstituere sig snarest derefter.
§ 7.1.3.2 Valgene foretages således:
Embede/udvalg
Vagtinpektør
Vagthavende broder
Revisionsudvalget
Foredrags- og aktivitetsudvalget
Tilgangs- og trivselsudvalget
Kontaktudvalget for brødres efterladte
Udvalget for sygebesøg
Humanitært udvalg
Filantropisk udvalg
Festudvalget
Kommunikationsudvalget

Mindst antal
brødre

2
3
3
3
3
3
3
3
1 eller flere

Vælges blandt
brødre i
5. eller 6. grad
5. eller 6. grad
5. eller 6. grad
3. til 6. grad
3. til 6. grad
3. til 6. grad
3. til 6. grad
2. til 6. grad
2. til 6. grad
2. til 6. grad
2. til 6. grad

Mindst 1 broder
skal være i

5. eller 6. grad
5. eller 6. grad

5. eller 6. grad
5. eller 6. grad

§ 7.1.3.3 Logerådet kan tillade, at Humanitært og Filantropisk udvalg afholder fælles møder. I tilfælde af, at der i en loge
ikke kan vælges det nødvendige antal brødre, kan Logerådet bestemme, at Humanitært og Filantropisk udvalg
sammenlægges. I så fald gælder reglerne i stk. 7 og 8 for det sammenlagte udvalg, og brødrene til det sammenlagte udvalg vælges efter den i stk. 8 beskrevne procedure.
Logerne kan efter ønske supplere udvalgene med brødre af 2. grad og opefter.
Suppleringen skal ske efter aftale med Logerådet, som foretager udnævnelse af de pågældende brødre.
De tilknyttede brødre kan ikke deltage i selve beslutningsprocessen i udvalgene.
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§ 7.3. Logerådets opgaver m.v.
§ 7.3.1

Logemesteren

leder logen i overensstemmelse med de for alle loger fælles love, ordensbekendtgørelse, ordensregler
og ritualer,

fører forsædet ved alle Logemøder etc. og må på intet tidspunkt vige sit sæde ved Logerådsbordet,

fører tilsyn med, at embedsmands- og udvalgsfunktionerne varetages efter de herom gældende regler.

§ 7.3.2

Ordensmesteren

træder ved Logemesterens forfald i enhver henseende i hans sted.
Er ingen af disse brødre til stede, ledes logen af en af de øvrige Logerådsbrødre.

§ 7.3.3

Skatmesteren

administrerer og fører regnskabet over logens midler i henhold til derom givne Ordensregler,

orienterer løbende ved kvartalsregnskaber om logens økonomiske stilling,

udarbejder logens årsregnskaber iht. til Ordenens gældende regler,

har ansvaret for, at gældende dansk lovgivning overholdes,

forelægger logens årsregnskab til godkendelse i Logerådet, forinden det revideres af logens revisorer,
samt forelægger det reviderede årsregnskab i den årlige regnskabs- og valgloge,

har ansvaret for, at logens og udvalgenes regnskabsberetninger indsendes til Ordenssekretariatet og
Storskatmesteren inden udgangen af februar måned.

§ 7.3.4

Logesekretæren

fører protokollen ved alle Loge- og Logerådsmøder,

udfører i al væsentlighed logens skriftlige arbejde, såfremt det ikke hører hjemme under andre,

er ansvarlig for, at indsendelser til Ordenssekretariatet sker til de fastlagte tider,

drager omsorg for fremsendelse af dødsfaldsmeddelelser til alle Ordenens Logemestre og Ordenssekretariatet umiddelbart efter dødsfaldet.

§ 7.3.5

Ceremonimesteren
 leder i samråd med Logerådet alle selskabelige arrangementer,
 er ansvarlig leder af samværet efter alle Logemøder.

§ 7.3.6

Ingen af Logens embedsmænd må modtage løn for deres arbejde.

§ 7.3.7

Udebliver en embedsmand fra 3 på hinanden følgende møder, skal Logemesteren opfordre ham til skriftligt at
angive gyldig grund. Hvis sådan ikke findes, eller en efterfølgende 4. grads loge ikke anerkender fraværet som
gyldigt, skal embedet erklæres for ledigt, og nyt valg foretages i henhold til lovenes § 7.2.
§ 7.4. Andre embeder og udvalg i Logerne

§ 7.4.1

Det er Vagtinspektørens pligt at påse, at dørene er lukkede under møderne, og at ingen uvedkommende opholder sig således, at de kan høre hvad der forhandles i logen. Endvidere skal Vagtinspektøren påse, at ingen indlades i logen uden Logemesterens tilladelse.

§ 7.4.2

Det er Vagthavende broders opgave at assistere Ceremonimesteren ved Logemøderne.

§ 7.4.3

Foredrags- og aktivitetsudvalget består af mindst 3 brødre.
Udvalgets opgave er at tilrettelægge logeforedrag og logens etiske arbejde i samråd med Logerådet.

§ 7.4.4

Filantropisk udvalg består af mindst 3 brødre.
Udvalget konstituerer sig selv med formand , sekretær og kasserer.
Udvalgets midler skal holdes adskilt fra logens øvrige midler, og skal være anbragt på samme måde som logens
formue, jfr. § 7.9.3.
Dets midler kan ikke overføres til andet formål. Dog kan udlån mod forrentning finde sted indenfor logens
rammer, såfremt en loge i 5. grad med almindelig majoritet stemmer derfor, og der skriftlig forud med 14 dages
varsel tilsendes logens brødre af 5. og 6. grad meddelelse herom.
Forrentningsprocenten skal i sådanne tilfælde udgøre mindst 1/3 af den ved lånets oprettelse af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto.
Udvalget aflægger hvert år i en loge for 4. grad reviderede regnskaber for alle under udvalget henhørende fonds
og pengemidler.
Det må ikke af regnskaberne fremgå, hvem hjælpen er ydet til.
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§ 7.4.5

Humanitært udvalg består af mindst 3 brødre.
Udvalget konstituerer sig selv med formand og sekretær.
Udvalget forestår i samråd med Logerådet logens humanitære arbejde.
Udvalget aflægger hvert år i en loge for 1. grad beretning om logens humanitære arbejde. Midler, der er indsamlet eller på anden måde er tilstillet udvalget, skal administreres i henhold til bestemmelserne i § 7.9.3.

§ 7.4.6

Tilgangs- og trivselsudvalget består af mindst 3 brødre.
Udvalgets opgaver er, sammen med Logerådet, at formidle tilgang af brødre til logen samt udvikling samt fastholdelse af brødre.

§ 7.4.7

Revisionsudvalget består af 2 brødre.
Det er Revisionsudvalgets pligt at revidere logernes og udvalgenes regnskaber og herunder påse, at de af Ordenen givne vejledninger samt dansk lovgivning er overholdt.
Såfremt regnskaberne ikke lever op hertil, skal det fremgå af revisorernes erklæring på regnskabet. Logerådet
kan til enhver tid forlange reviderede regnskaber forelagt.
Det skal tilstræbes, at mindst en af revisorerne er regnskabskyndig.

§ 7.4.8

Kontaktudvalget for brødres efterladte består af mindst 3 brødre.
Ordensmesteren er Logerådets kontaktperson.

§ 7.4.9

Udvalget for sygebesøg består af mindst 3 brødre.
Ordensmesteren er Logerådets kontaktperson.

§ 7.4.10

Festudvalget består af mindst 3 brødre.
Ceremonimesteren er Logerådets kontaktperson.
Det er udvalgets pligt at forestå alle arrangementer af logens festlige sammenkomster.
Ceremonimesteren forelægger udvalgets forslag for Logerådet, der tager bestemmelse om forslagets realisering.

§ 7.4.11

Kommunikationsudvalget består af en eller flere brødre.
Udvalgets opgave består af logens eksterne PR-arbejde f.eks. annoncering, pressemeddelelser m.m. Endvidere
refererer udvalget til Storlogens oplysningsudvalg.

§ 7.4.12

Logerådet kan tillade, at Humanitært og Filantropisk udvalg afholder fælles møder.
§ 7.5. (§ 28) Logernes kompetence

§ 7.5.1

Efter forslag fra 2 af Logerådets brødre kan der i en loge i 4. grad med 2/3 stemmers majoritet straks fratages en
broder hans embede.
Til et sådant møde tilsiges alle logens brødre af højgraderne skriftligt, jfr. lovenes § 7.5.3.

§ 7.5.2

Et Logeråd kan indgå låne- og kautionsforpligtelser, såfremt det forinden har indhentet Storlogerådets tilladelse,
og en loge for 5. grad derefter med almindelig majoritet stemmer derfor, og der forud for logen i 5. grad skriftlig
med 14 dages varsel er tilsendt brødrene af 5. og 6. grad motiveret meddelelse herom.

§ 7.5.3

Ingen loge må uden Storlogerådets tilladelse udsende opfordring til Ordenens øvrige loger om ved indsamling at
yde økonomisk bistand til støtte for logens interne opgaver.

§ 7.5.4

Ingen loge må uden Storlogerådets tilladelse fremstille, anvende eller sælge ordenseffekter eller lignende genstande.

§ 7.5.5

Ordenens officielle mærkater må anvendes på private kuverter.
§ 7.6. Logemøder

§ 7.6.1

Enhver broder har adgang til alle loger i den grad, hvori han står, men har kun stemmeret i sin egen hjemloge.

§ 7.6.2

Gradstegn og hæderstegn, der er tildelt, skal bæres ved alle Logemøder og interne sammenkomster, hvor kun
logebrødre og familiemedlemmer er inviteret, samt ved officielle anliggender uden for Logens enemærker.
Ved andre sammenkomster i og uden for logens enemærker må kun bæres Ordenens lille emblem og af højgradsbrødre Ordenens officielle Logering.

§ 7.6.3

Forslag, der af en loge ønskes behandlet på Storlogemødet, kan efter ønske fra brødre af 5. og 6. grad behandles
i en loge for 5. grad, inden de senest den 14. januar indsendes til Ordenssekretariatet.
Samtlige af Ordenssekretariatet til logerne udsendte forslag skal inden den 10. marts fremsendes til brødre af 5.
og 6. grad og kan behandles i en loge for 5. grad. Ændringsforslag skal være Ordenssekretariatet i hænde senest
den 15. marts og udsendes til Storlogens brødre senest den 1. april.
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Resume af Storlogemødets forhandlinger skal inden udgangen af oktober måned fremsendes til brødre af 5. og
6. grad og kan behandles i en loge for 5. grad og i uddrag i en loge for 1. grad inden udgangen af oktober måned.
§ 7.6.4

De i stk. 3 nævnte Logemøder skal i bladet Serapion annonceres med angivelse af henholdsvis Storlogeforslag og
Storlogereferat.
§ 7.7. Gradinddeling

§ 7.7.1

Logerne er inddelt i 6 grader, hvis kompetence er fastsat i Ordenens love, ordensbekendtgørelse og ritualer.

§ 7.7.2

Afgående Logerådsbrødre, der har beklædt et logerådsembede i 2 på hinanden følgende valgperioder, dog for
embedet som Logemester 1 valgperiode, kan i Indsættelseslogen tildeles Ordenens 6. grad, som er Ordenens
Æresgrad.

§ 7.7.3

Et Logeråd kan, såfremt flertallet af brødrene i et møde for 6. grad anbefaler dette, tildele en broder Ordenens
6. grad, såfremt pågældende har en rimelig anciennitet og gennem årene udøvet en for Ordenen eller logen
påskønnelsesværdig indsats.

§ 7.7.4

Storlogerådsbrødre, udnævnes ved fratrædelse fra embedet, til brødre af 6. grad.
Tildelingen finder sted i det berammede Logemøde i forbindelse med det ordinære Storlogemøde i lige årstal.
§ 7.8. Hæderstegn og Æreskors

§ 7.8.1

Ordenens 25, 40, 50, og 60 års hæderstegn kan tildeles brødre, såfremt Logerådet, efter anbefaling af flertallet
af brødrene i et møde for 6. grad skønner, at den pågældende broder gennem årene har vist Ordenen og logen
fornøden interesse.

§ 7.8.2

Serapions-Ordenens Æreskors kan tildeles brødre af 6. grad, der gennem mange år har ydet en virkelig stor indsats for Ordenens og logens etiske, filantropiske og humanitære opgaver eller har udført meget store administrative opgaver af væsentlig betydning for Ordenen og logen.
Tildeling af Æreskors skal være en sjælden forekommende begivenhed, således at det virkelig bliver en stor ære
at modtage denne udmærkelse.
Ingen broder kan ved hjælp af økonomiske bidrag til logens arbejde gøre sig værdig til tildeling af Ordenens
Æreskors.

§ 7.8.3

Forslag om tildeling af Æreskors kan med udførlig skriftlig forslag fremsættes af:
a) Logerådet eller
b) Mindst 8 af den pågældende loges brødre af 5. og 6. grad.
Forslaget skal behandles i et Logerådsmøde, hvorefter det forelægges i et møde for 6. grad. Pågældende broder,
der er foreslået, kan ikke deltage i dette møde.
Logerådet kan godkende forslaget, såfremt 2/3 af de fremmødte brødre anbefaler dette.
Indstillingsforslaget fremsendes derefter til afgørelse i Storlogerådet. Samtlige i sagen udfærdigede aktstykker
skal destrueres, såfremt Storlogerådet ikke godkender logens forslag.
Bekendtgørelse af Storlogerådets beslutning om tildeling af æreskors i såvel den pågældende broders hjemloge
som andre loger må ikke finde sted, før Storlogerådets godkendelse foreligger.
§ 7.9. Logernes økonomi og regnskab

§ 7.9.1

Til dækning af Logens udgifter betaler hver broder et kontingent, der efter Logerådets indstilling fastsættes af
højgraderne.
Under særlige forhold kan et logeråd midlertidigt fritage en broder for kontingent.
Det fritager dog ikke logen for pågældende broders kontingent til Storlogen.
Logerne kan meddele Æresbrødre kontingentfritagelse.
Det fritager dog ikke logen for pågældende brødres kontingent til Storlogen.

§ 7.9.2

Udbetalinger, der overstiger de samlede budgetgodkendte udgifter, skal forud være vedtaget i en Loge for 4.
grad.

§ 7.9.3

Logens pengemidler skal være indsat i et anerkendt pengeinstitut eller anbragt i obligationer eller andre værdipapirer, der sidestilles hermed.
Den kontante pengebeholdning må ikke overstige et mindre beløb.
Logens pengemidler kan kun hæves af Logemesteren og Skatmesteren i forening. I deres forfald fungerer henholdsvis Ordensmester og Sekretær.
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§ 7.9.4

Indsendelsen af det reviderede årsregnskab samt udvalgenes regnskabsberetninger skal ske på Ordenens officielle formularer.
§ 7.10. Kontingentrestance

§ 7.10.1

Skylder en broder kontingent for 3 måneder, mister han enhver rettighed inden for Ordenen, såsom at deltage i
Ordenens Logemøder og andre sammenkomster. Restanten skal dog forinden, med 8 dages varsel i et anbefalet
brev, have meddelelse herom, og samtidig skal der skrives til Ordenssekretariatet om den ulovlige restance.

§ 7.10.2

Såfremt restanten ikke senest ved udgangen af 5. måneds restanceperiode har indbetalt det forfaldne beløb,
slettes han som broder af Ordenen.
Broderen skal dog forinden i et anbefalet brev med 14 dages varsel underrettes herom.

§ 7.10.3

Såfremt den ulovlige restance erlægges inden for de i stk. 1 eller 2 nævnte frister, generhverves straks de fulde
rettigheder i Ordenen, og Ordenssekretariatet orienteres herom.
§ 7.11. Oprykninger

§ 7.11.1

Ved oprykning i 2., 3., 4. og 5. grad erlægges hver gang et gebyr, der fastsættes af Storlogen.

§ 7.11.2

Ingen oprykning i graderne kan finde sted, før de ovennævnte beløb samt eventuel gæld til logen er berigtiget.

§ 7.11.3

Afgørelse om en broders oprykning sker i henhold til ritualernes bestemmelser.
§ 7.12. Overflytning

§ 7.12.1

Brødre, der ønsker overflytning til en anden loge, har, efter derom fremsat begæring til den derværende loge,
ret til at overgå til denne.

§ 7.12.2

Begæringen forelægges og godkendes i en Ballotationsloge i 3. grad.

§ 7.12.3

Overflytning finder sted med indtrædelse i samme grad, som den pågældende havde i Hjemlogen og uden nogen
form for ydelse, men dog kun såfremt det godtgøres, at broderen har opfyldt sine forpligtelser over for Hjemlogen. Grad indskud overføres kun i tilfælde af, at overflytning er i forbindelse med oprettelse af en ny selvstændig
loge.

§ 7.12.4

Ved overflytning skal den pågældende broders personlige logeformular tilstilles den nye loge senest 1 måned
efter overflytningsdatoen. Samtidig skal den gamle loge give meddelelse om overflytningen til Ordenssekretariatet.

§ 7.12.5

Brødre der overgår til anden loge, beholder deres tildelte gradstegn.
§ 7.13. Genoptagelse

§ 7.13.1

Ved genoptagelse af en tidligere broder skal samtlige i § 5.10.1-5.10.4 nævnte bestemmelser være fulgte.
Såfremt der søges om optagelse i en anden af Ordenens loger, end den man forlod, skal tillige indhentes denne
loges skriftlige udtalelse.

§ 7.13.2

En ansøger der i en loge for 3. grad indballoteres til genoptagelse, indtræder i samme grad som ved fratrædelsen,
medmindre fratrædelsen er sket mere end 24 måneder før indballoteringen. Har ansøgeren været udmeldt i
mere end 24 måneder, indkaldes der – udover Ballotationsloge - til en 5. grads loge, hvor der vedtages i hvilken
grad ansøgeren indtræder.
Ordenens 6. grad kan kun generhverves, såfremt pågældende efter genoptagelsen igen opnår at opfylde de i
lovenes § 7.7.2, 7.7.3 eller 7.7.4 nævnte betingelser for tildeling af 6. grad.
Genoptagne brødre tillægges i alle andre henseender anciennitet i Ordenen og logen fra og med den dag, hvor
genoptagelsen i henhold til stk. 4 er bekendtgjort, tillagt den anciennitet, broderen havde ved sin udmeldelse.

§ 7.13.3

Forinden genoptagelsen kan finde sted, skal ansøgeren erlægge det i § 3.1.7 fastsatte gebyr. Endvidere skal forud
indbetales den eventuelle ved afgang værende gæld til logen.
Såfremt den eventuelle gæld hidrører fra en anden loge end den, hvor genoptagelsen har fundet sted, skal beløbet overføres til denne loge.

§ 7.13.4

Bekendtgørelse af genoptagelsen sker i en loge for alle grader samt skriftlig tilsigelse af den pågældende, skal
med mindst 14 dages varsel foretages af Logemesteren.
Såfremt aspiranten ikke giver møde til den tilsagte loge, og der ikke foreligger gyldig grund for udeblivelse, er
retten til genoptagelsen gået tabt.
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Foreligger der gyldig grund, tilsiges aspiranten på ny, efter forudgående aftalt tidspunkt. Udebliver han på ny,
kan han kun genoptages, såfremt en efterfølgende Ballotationsloge i 3. grad går ind derfor.
I modsat fald skal der forløbe mindst 6 måneder, inden ny ansøgning kan indsendes.
§ 7.14. Brødre i afgang
§ 7.14.1

Såfremt en broder udtræder af Ordenen, skal Logemesteren meddele dette i førstkommende loge for alle grader.
Samtidig skal Ordenssekretariatet tilskrives med angivelse af dato for udtræden.
Ordenssekretariatet videregiver meddelelsen til Storlogerådet og Bladet Serapion.
§ 8. REGIONER
8.1. Udvalg

§ 8.1.1

Humanitært udvalg
Udvalget består af formændene for logernes Humanitære udvalg.
Udvalgets opgaver er bl.a.
 at modtage forslag fra logerne til SerapionsPrisen og udvælge regionens kandidat, der indsendes til Storlogerådet,
 at udveksle erfaringer inden for regionen,
 at udveksle erfaringer mellem regionerne.

§ 8.1.2

Tilgangs- og trivselsudvalget
Udvalget består af formændene for logernes Tilgangs- og trivselsudvalg.
Udvalgets opgaver er bl.a.
 at støtte, motivere og inspirere logernes tilgangs- og trivselsudvalg og logeråd i deres arbejde for tilgang
til Ordenen samt udvikling og fastholdelse af brødre.
 at udveksle erfaringer inden for regionen,
 at udveksle erfaringer mellem regionerne.
§ 9. EJENDOMSSELSKABER OG LOGEBYGNINGER

§ 9.1.1

Enhver loge kan oprette eller være tilsluttet et selvejende ejendomsselskab, som har til formål ved kapitalindskud
fra brødre i Serapions-Ordenen at erhverve eller at forestå driften og administrationen af logebygninger og andre
bygninger samt arealer til brug for eller påtænkt anvendelse til fremme af Ordenens formål.
Ejendomsselskabets vedtægter og eventuelle kommende vedtægtsændringer skal indsendes til Storlogerådets
godkendelse.
Den direkte tilknytning til Serapions-Ordenen må ikke fremgå af ejendomsselskabets navn.
Vedtægterne skal være udfærdiget således,
 at eventuelle kommende loger og deres brødre indenfor pågældende ejendomsselskab kan optages med
de samme rettigheder og pligter, som den / de bestående loge (r) og dens brødre har,
 at brødre af 2. til 6. Grad, som har tilført ejendomsselskabet kapital, eller som repræsenterer logens indskudte kapital eller en til ejendomsselskabet udlånt kapital, har tale- og stemmeret på generalforsamlingen i henhold til ejendomsselskabets vedtægter,
 at brødre af 2. til 6. grad kan vælges til bestyrelsen og til andre tillidsposter, som har til knytning til ejendomsselskabets virksomhed,
 at ejendomsselskabernes regnskabsår skal følge Serapions-Ordenens, og de reviderede årsregnskaber
skal senest inden udgangen af februar måned indsendes i kopi i 1 eksemplar til Ordenssekretariatet samt
1 eksemplar til Storskatmesteren.
Ejendomsselskabernes årsregnskaber skal udarbejdes i overensstemmelser med gældende dansk lovgivning. Såfremt ejendomsselskaberne driver erhvervsmæssig udlejning, er de pligtige til at indgive selvangivelse til skattemyndighederne, og såfremt der opkræves moms af lejen, skal ejendomsselskabet momsregistreres.

§ 9.1.2

En loge kan udlåne eller investere indtil 75 % af sin samlede formue til bygning eller køb af logebygning eller
andre bygninger til anvendelse for opfyldelse af Ordenens formålsparagraf, men dog kun såfremt en loge for
højgraderne med almindelig flertalsafgørelse stemmer derfor, og der forud skriftlig med 14 dages varsel er tilsendt brødrene af højgraderne meddelelse herom.
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§ 9.1.3

En loge er berettiget til, såfremt de i stk. 3 nævnte betingelser er opfyldte, at erhverve logebygninger og andre
bygninger samt arealer til brug for ordensformål, endvidere at afhænde, pantsætte eller foretage ligestillede
dispositioner over ejendomme, der er erhvervet til ordensformål.
Storlogerådet skal dog i alle førnævnte tilfælde, og forinden en loge indgår en bindende aftale derom, have tilstillet anmodning herom. Anmodningen skal indeholde fyldestgørende oplysninger om købsvilkår og de for logen
økonomiske konsekvenser, som erhvervelse og drift vil medføre.
Såfremt de med den samlede drift og de i forbindelse hermed påregnede udgifter skønnes at overstige de beløb,
som logen under hensyntagen til løsningen af de for en loge normale opgaver har til rådighed, kan Storlogerådet
ikke give sin tilladelse.
Hvad der således er gældende for en loge, er tillige gældende for Serapions-foreninger, private sammenslutninger indenfor Ordenen, hvad enten de fremtræder som andels- eller aktieselskab eller en hvilken som helst anden
form med formål at erhverve, administrere eller forestå driften af bygninger, arealer o.l., der har ordens- eller
logemæssige formål.

§ 9.1.4

Udlån eller kapitalinvesteringer til en for Ordenen helt eller delvis udenforstående sammenslutning eller enkelt
person kan ikke foretages uden Storlogerådets forudgående tilladelse.
§ 11. INDSTIFTELSE AF LOGER

§ 11.1.1

Loger kan oprettes overalt i Danmark. Forinden oprettelse indhentes tilladelse fra Storlogerådet, som foretager
indstiftelsen.

§ 11.1.2

Stormesteren bekendtgør i bladet Serapion om oprettelse af loger, samt fastsætter efter samråd med moderlogen og den nye loges brødre tidspunktet for indstiftelse.

§ 11.1.3

Logens navn, der fastsættes af den nye loges brødre, skal godkendes af Storlogerådet.

§ 11.1.4

Brødres overgang til den nye loge sker i henhold til bestemmelserne i § 7.12.

§ 11.1.5

I byer, hvor der ikke i forvejen er en Serapionsloge, kan der oprettes en loge, såfremt følgende er opfyldt:
a) der efter Storlogerådets vurdering er tilslutning fra et tilstrækkeligt stort antal brødre fra en eller flere
loger,
b) der efter Storlogerådets vurdering er tilstrækkelige udviklingsmuligheder i byen og dens opland,
c) der ikke fra en eller flere af de berørte loger fremkommer saglige begrundelser imod oprettelsen.

§ 11.1.6

I byer, hvor der i forvejen er en eller flere loger under Serapions-Ordenen, kan en ny loge oprettes såfremt:
a) det af hensyn til pladsforholdene er påkrævet,
b) en loges broderantal er blevet så stort, at den personlige kontakt brødrene imellem ikke kan opretholdes
i fornødent omfang,
c) en loges broderantal er blevet så stort, at flere brødre ikke kan få mulighed for at deltage aktivt i logearbejdet.

§ 11.1.7

Såfremt en eller flere af de ovennævnte betingelser er til stede, kan en kreds af højgradsbrødre skriftligt anmode
deres respektive Logeråd om hjælp og støtte til arbejdet med oprettelse af den påtænkte nye loge.

§ 11.1.8

Det pågældende Logeråd skal straks tage den fremsendte anmodning op til behandling efter følgende regler:
a) Påregnes den nye loge at udgå fra en enkelt af de bestående loger, tilstilles Ordenssekretariatet snarest
den af initiativtagerne fremsendte anmodning fra Logerådet med dettes udtalelser.
b) Påregnes den nye loge dannet af brødre fra 2 eller flere loger, træder de pågældende Logemestre sammen, hvorefter anmodningen med logernes udtalelser tilstilles Ordenssekretariatet.

§ 11.1.9

Efter modtagelsen af initiativtagernes anmodning og Logerådets bemærkninger forelægger Stormesteren sagen
for Storlogerådet, der tager bestemmelse, om anmodningen på det foreliggende grundlag kan imødekommes.
Giver Storlogerådet sin tilladelse, meddeler Stormesteren initiativtagernes Logeråd, at der indenfor en af Storlogerådet fastsat tidsfrist gives tilladelse til at agitere blandt pågældende moderloge(r)s brødre af 2. til 6. grad.
Til at varetage dette arbejde nedsætter Logerådet et ad hoc udvalg udpeget blandt initiativtagerne.

§ 11.1.10 Såfremt der indenfor den fastsatte tidsfrist opnås en skriftlig tilslutning fra 25 brødre, meddeles dette til
Stormesteren af det/de pågældende Logeråd, og Stormesteren bekendtgør herefter i Ordenens blad, at
indstiftelse af logen kan finde sted, hvorefter alle brødre af 2. til 6. grad med bopæl i den kommende loges
geografiske nærområde har ret til at overgå til den nye loge.
Ordensbekendtgørelse 2016 af 2016.10.23

15
§ 11.1.11 Det nedsatte udvalg har pligt til at tilstille Logeråde(ne)t genpart af brødrenes skriftlige bekræftelse på ønsket
om overgang til den nye loge, hvorefter Logeråde(ne)t skal give udvalget meddelelse, om brødrene har opfyldt
deres forpligtelser over for moderloge(rne)n.
§ 11.1.12 Når logen er indstiftet, kan overflytning kun ske i henhold til bestemmelserne i lovenes § 7.12.
§ 11.1.13 Opnås der ikke den i § 11.1.10 (stk. 10) nævnte tilslutning, kan det (de) pågældende Logeråd alligevel give deres
sanktion til logens oprettelse. I modsat fald skal forsøget opgives og kan herefter ikke genoptages før efter 1 års
forløb, og en ny tilladelse er indhentet.
§ 12. SERAPIONSFORENINGER
§ 12.1.1

Storlogerådet kan overlade en bestående loge at arbejde for oprettelse af nye loger.

§ 12.1.2

I byer, hvor der ikke er en Serapionsloge, kan der stiftes Serapionsforening, med det formål at oprette en Serapionsloge, når foreningen kan påregne tilslutning fra et tilstrækkeligt stort antal brødre som regel minimum 1525.
Indstiftelsen foretages af Storlogerådet.

§ 12.1.3

På den stiftende generalforsamling, der ledes af Hjemlogens Logemester, vælges en bestyrelse, der består af
formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsesmedlemmerne skal så vidt muligt være brødre af højgraderne.
Valg af formand gælder for 1 år. De øvrige valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Forslag til bestyrelsesmedlemmer
skal foregå i henhold til bestemmelserne i lovenes § 7.1.
Ved et efterfølgende møde i foreningen vælges foredragsudvalg, der består af 3 brødre, hvoraf mindst en skal
være højgradsbroder. Endvidere kan der vælges et festudvalg. Herudover vælges 1 vagtinspektør, 1 broder, der
fører tilsyn med mødeprotokollen, 2 revisorer, der skal revidere foreningens regnskab mindst en gang årligt.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

§ 12.1.4

Formandens opgave er, at lede foreningens møder samt opretholde ro og værdighed ved alle foreningens møder.
Han indkalder til bestyrelsesmøder, når han finder det nødvendigt, og fastsætter efter samråd med de øvrige
bestyrelsesmedlemmer foreningsmøderne og arbejdet i disse.
Formanden har ret til at deltage i Storlogemøder og logemestermøder uden stemmeret, men med taleret.
Kassereren forestår alle ind - og udbetalinger og fører foreningens regnskab.
Regnskabet forelægges for bestyrelsen, før det afleveres til de valgte revisorer.
Sekretæren fører protokollen ved foreningens møder og ved bestyrelsesmøder. Sekretæren skal sørge for, at
bestyrelsesmedlemmerne underskriver referater fra møder og generalforsamlinger.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningens arbejde foregår på rette måde og i Serapions-Ordenens ånd.

§ 12.1.5

Foreningen afholder selv alle udgifter, der er en følge af foreningens virke. Foreningens brødre betaler det i moderlogen fastsatte kontingent. Mindst halvdelen af beløbet overføres til foreningen.
Foreningens midler skal indsættes på en konto i bank eller sparekasse.

§ 12.1.6

Foreningen har ret til at afholde ugentlige møder i henhold til ritualet for alle grader. Når en broder er oprykket
i 2. grad, har han ret til at komme med forslag og til at afgive stemme på generalforsamlinger og ved valg.
Deltagelse i foreningens møder medregnes i medlemmernes mødeprocent i deres hjemloge. Foreningens medlemmer giver så ofte, det er dem muligt, møde i deres hjemloge.

§ 12.1.7

Alle bestemmelser i § 7.9 gælder også for Serapionsforeninger.

§ 12.1.8

Foreningen arbejder i videst muligt omfang i henhold til Ordenens ritualer og love, som foreningsformen gør det
muligt, og i alle tvivlsspørgsmål skal bestemmelserne i lovene følges.
Såfremt foreningen ophæves, uden at der er blevet indstiftet en loge, tilfalder samtlige pengemidler moderlogen.
Protokoller og øvrige ejendele skal afleveres til Ordenssekretariatet. Bestemmelserne i lovenes § 36 skal iagttages ved indstiftelse af nye loger.
Vedtaget på Storlogemødet den 20. august 2016
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