Egebæksvangkoret
VEDTÆGTER FOR EGEBÆKSVANGKORET
§1

Navn og hjemsted
Korets navn er Egebæksvangkoret.
Korets hjemsted er Helsingør kommune.

§2

Foreningens formål
Foreningens formål er at dyrke korsang og at afholde koncerter. Foreningens virksomhed
er almennyttig.

§3

Sæson
Korsæsonen fastsættes af bestyrelsen.

§4

Kor mødetider
Tid og sted for korets øvelser fastsættes af bestyrelsen.

§5

Kontingent
Kontingent foreslås af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen og forfalder til
betaling ved sæsonens start. Kontingentrestancer udover 2 måneder medfører tab af
medlemskabet. Genoptagelse af medlemskab kan herefter kun ske ved indbetaling af
skyldigt kontingent.

§6

Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden, næstformanden eller kasserer.

§7

Generalforsamling
Koret afholder ordinær generalforsamling hvert år i april/maj måned med følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag, herunder oplæg vedr. kontingent og
budgetramme for kommende sæson
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Valg af bestyrelses- og revisorsuppleanter
Eventuelt

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal jf. dog §9 & § 17.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med 2 ugers varsel pr. e-mail eller
post.
Sammen med indkaldelsen udsendes det reviderede regnskab samt budget for den
kommende halvårlige regnskabsperiode.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest
7 dage før generalforsamlingen.
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§8

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på bestyrelsens beslutning, eller hvis en
femtedel (1/5) af korets medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen,
som da inden 14 dage skal indkalde hertil med begrundet dagsorden.

§9

Myndighed
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle korets anliggender. Beslutninger på
korets generalforsamling sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte kormedlemmer.
Vedtægtsændringer kan dog kun vedtages med mindst to tredjedele (2/3) af de fremmødte
medlemmer.

§ 10

Konstituering
Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, der konstituerer sig selv med en formand,
næstformand, sekretær og kasserer.
Kasserer/forretningsfører kan udpeges uden for bestyrelsens rækker.
Valg til bestyrelse og revisor gælder for 2 år ad gangen. Valg til suppleant gælder for 1 år
ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant
Afgår et bestyrelsesmedlem eller revisor inden valgperiodens udløb indtræder en
suppleant i den afgåedes sted med den afgåedes valganciennitet.
I lige år vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og en revisor
I ulige år vælges mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 11

Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre
tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§ 12

Ansættelse/aftaler
Bestyrelsen ansætter og afskediger korleder og eventuel repetitør.

§ 13

Udvalg
Bestyrelsen nedsætter et aktivitetsudvalg for sociale aktiviteter.

§ 14

Regnskab
Korets regnskabsår følger kalenderåret.
Kassereren fører korets regnskab og bemyndiges til, på bestyrelsens vegne, at disponere
over korets kasse-, bank- og girobeholdning til bestridelse af korets indtægter og udgifter.
Kassereren drager omsorg for opkrævning af kontingenter.

§ 15

Delvis medlemskab
Tilmelding til koret efter sæsonens start medfører kontingentbetaling i forhold til den
resterende tid af sæsonen.
Udmelding af koret kan normalt kun ske ved sæsonens udgang, hvorfor tilbagebetaling af
kontingent ikke vil være aktuelt.
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§ 16

Medlemmer
Som medlemmer optages enhver, der efter en mindre prøve godtages af dirigenten.
Nodekendskab er velset, men ikke afgørende.
Kassereren fører en opdateret liste over betalende aktive kormedlemmer af foreningen,
som angives på foreningens beskyttede hjemmeside.
Ved indtrædelsen i koret giver medlemmet accept til at personlige data behandles
elektronisk og indgår i foreningens elektroniske lister.

§ 17

Opløsning
Opløsning af koret kan ske ved beslutning på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger
med to tredjedele (2/3) af de fremmødte medlemmer.
Ved opløsning af koret tilbagebetales indbetalt kontingent for den resterende del af
sæsonen.
Korets eventuelle formue eller ejendele anvendes i henhold til generalforsamlingens
bestemmelse.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. oktober 2018.
Dirigentens navn og underskrift:

Dato: 22 oktober 2018

Ole Bastue Jacobsen

Godkendt af bestyrelsen:
Eiliv Haugland (formand)

dato:

Oluf Emborg (næstformand)

Dato:

Margrethe Tjalve

dato:

Ole Bastue Jacobsen (Kor72 & WEB)

dato:

Jette Thage Jacobsen

dato:

Ida Sloth Bonnevie

Dato:

Egebæksvangkoret • CVR 35721061 • Bank Nordea Konto nr.: 1403 0715637464

Side 3 af 3

