REGLER FOR UDLODNINGEN 2018
Kun medlemmer med stemmeret kan deltage.
Jf. § 3 i foreningens vedtægter.
Gevinsterne er tildelt gevinstnumre i den rækkefølge, der svarer til
deres pris.
Det billigste kunstværk har gevinst-nr. 1. Den dyreste gevinst har
gevinst-nr.14.
Hvert medlem kan ved deres prioritering af gevinsterne øge deres
chance for, hvis de vinder, at få en personligt mere ønsket gevinst.
Ethvert af medlemmerne kan derfor tildele enhver af gevinsterne et
prioritets-nr. fra 1 til 14. Nr. 14 gives til den mest ønskede gevinst.
For at gøre udtrækningen mere interessant vindes de billigere
gevinster før de dyrere, med mindre medlemmer ved deres
prioriteringer ændrer på det.
Når et medlem er udtrukket, vælges gevinsten efter de følgende
regler:
•

Hvis det udtrukne medlem ikke har prioriteret nogen gevinst, vindes den af de
endnu ikke vundne gevinster, der har det laveste gevinstnummer.

Eksempel: Er gevinsterne nr. 1 og 2 allerede vundet, vindes gevinst nr. 3.
•

Når det udtrukne medlem har prioriteret en eller flere af de endnu ikke vundne
gevinster, så vinder medlemmet den af gevinsterne, som medlemmet har givet sin
højeste prioritet. Ellers vinder medlemmet den gevinst, der har det laveste nr.

Eksempel. Er gevinsterne nr. 1 og 2 allerede vundet, og har det udtrukne
medlem (når der sets bort fra eventuelle prioriteringer af gevinsterne 1 og
2) givet gevinst nr. 8 sin højeste prioritet (f.eks. prioritets-nr. 13), så
vinder medlemmet gevinst nr. 8 og ikke som ellers gevinst nr. 3.
•

Hvis medlemmet i den ovenstående situation har givet den samme
prioritet til to gevinster, som der kan vælges mellem, så vinder
medlemmet den billigste af dem. Brug derfor forskellige prioritetsnumre.
Eksempel: Har medlemme givet begge gevinsterne nr. 8 og nr. 10 den
samme prioritet nr. 12, så vinder medlemmet gevinst nr. 8.
Til orientering.
På generalforsamlingen er der efter lodtrækningen om de afbillede
værker som sædvanligt en udlodning af et mindre antal billigere
genstande til de fremmødte medlemmer.
Udlodningen af disse genstande foregår i en fast rækkefølge.

