
§ 10.
Korets bestyrelse består af 5 medlemmer. Valgperioden er 2 år. Ved 
første valg vælges dog 2 for 1. år og 3 for 2. år.
Der vælges 2 revisorer. Ved første valg vælges én for 1 år og én for 2 
år. Der vælges en revisorsuppleant for 1 år.
Bestyrelsen  konstituerer  sig  med  formand,  kasserer,  sekretær  og 
arkivar.  Bestyrelsesmøder  indkaldes  af  formanden  el.  af  2 
bestyrelsesmedlemmer, og afholdes efter behov.

§ 11.
Ved ophævelse af koret vil dens formue være at anvende til kulturelle 
formål efter generalforsamlingens bestemmelser.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den,
Ændringer  i  §  10  vedr.  valg  af  revisorer  vedtaget  på 
generalforsamlingen den 20. februar 2010.
Ændring i § 5 vedr. afholdelse af generalforsamling inden udgangen 
af marts vedtaget på generalforsamlingen den 5. februar 2011.
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§ 1.
Foreningens formål er at arbejde for fremme af flerstemmig korsang 
for amatører, og ved givne lejligheder afholde koncerter.

§ 2.
Koret er et firestemmigt herrekor.
Som aktiv medlem af koret kan optages enhver, som er godkendt af 
bestyrelsen.  Nye  medlemmer  optages  ved  sæsonstart  efter 
sommerferien,  eller  efter  behov.  Ved  indmeldelse  i  koret  er  de  2 
første øveaftener uforpligtende.
Korets medlemmer har pligt til at give fremmøde til øveaftenerne og 
skal til enhver tid have deltaget i mindst 75 % af disse, ligesom de så 
vidt muligt skal komme til generalprøver.
Dirigenten  kan  til  enhver  tid  forlange  stemmeprøve  aflagt  af  et 
kormedlem, og såfremt prøven ikke falder tilfredsstillende ud, træffes 
bestemmelse om medlemmets fremtidige deltagelse i koret.

§ 3.
Et medlem kan ekskluderes ved bestyrelsens enstemmige beslutning 
i følgende tilfælde.
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1. Kontingentrestance.
2. Manglende opfyldelse af mødepligten.
3. Gentagne brud på korets normer, og usømmelig opførsel.

§ 4.
Det årlige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts 
måned.
Datoen for generalforsamlingen varsles 4 uger før afholdelsen på en 
øveaften  el.  ved  opslag.  Forslag  til  behandling  på 
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer eller foreningens 
ophævelse  skal  være  formanden  i  hænde  senest  3  uger  før 
generalforsamlingen.
Dagsorden  skal  meddeles  til  medlemmerne  senest  7  dage  før 
generalforsamlingen ved opslag el. orienteringsark.
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.Valg af dirigent, sekretær og stemmetæller
2.Formandens beretning.
3.Kassererens beretning.
4.Behandling af evt. indkomne forslag
5.Valg af bestyrelse og suppleanter
6.Valg af revisorer og suppleanter
7.Fastsættelse af kontingent.
8.Eventuelt.

§ 6.
Forslag  til  vedtagelse  på  generalforsamlingen  -  med  undtagelse  af 

forslag til vedtægtsændringer og til korets ophævelse, vedtages; med 
simpelt flertal.

§ 7.
Til vedtægtsændringer eller korets ophævelse kræves et flertal på 2/3 
af  de  på  generalforsamlingens  afgivne  stemmer,  og  at  mindst 
halvdelen  af  de  stemmeberettigede  medlemmer  er  til  stede  på 
generalforsamlingen.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til 
ny generalforsamling,  og skal varsles mindst  7 dage før. Denne er 
beslutningsdygtig  uanset  antallet  af  tilstedeværende 
stemmeberettigede  medlemmer,  dog kræves et  flertal  på 2/3 af de 
afgivne stemmer.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 3 medlemmer 
af  bestyrelsen  el.  1/3  af  korets  medlemmer  forlanger  det. 
Ekstraordinær generalforsamling skal  afholdes  inden en måned fra 
den første, og med mindst 7 dages varsel.

§ 9.
Afstemninger  på  generalforsamlingen  foregår -  med  undtagelse  af 
afstemninger  til  vedtægtsændringer  og  ophævelse  af  koret  -  ved 
håndsoprækning.  Såfremt  en  af  de  tilstedeværende  på 
generalforsamlingen forlanger det, skal afstemningen foregå skriftlig. 
Alle afstemninger om vedtægtsændringer og ophævelse af koret skal 
være skriftlig.


