Vedtægter for Foreningen Vallensbæk Koret
§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Vallensbæk Koret. Foreningen er stiftet den 12. marts
1996 og hører under Vallensbæk Musikskoles administration og gældende
regler. Foreningens postadresse er:
Foreningen Vallensbæk Koret
c/o Vallensbæk Musikskole
Idræts Allé 7
2625 Vallensbæk

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af formand eller kasserer
Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter
Valg af revisor og –suppleant
Valg af medlemmer til faste udvalg: repertoireudvalg (4),
Eventuelt.

4.3 Indkaldelse til generalforsamling skal finde sted med mindst 2 ugers varsel
og afleveres/sendes til medlemmerne.
4.4 Forslag fra medlemmerne skal for at blive behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde mindst 1 uge før generalforsamlingen.

§ 2 FORMÅL
Vallensbæk Koret har til formål at udøve flerstemmig sang med henblik på
gennemførelse af koncerter og koncertrejser til glæde for såvel udøvere som
tilhørere for herigennem at medvirke til at fremme kendskabet til kormusik.
Foreningen har også til formål at søge samarbejde med andre kor/musikgrupper indenfor Vallensbæk Musikskole, andre musikskoler eller foreninger
tilknyttet sang, musik og teater, såvel nationalt som internationalt.

§ 3 MEDLEMMER
Aktive medlemmer af foreningen med stemmeret er de medlemmer, der synger
i Vallensbæk Koret og betaler kontingent til Vallensbæk Musikskole. Passive
medlemmer uden stemmeret er tidligere kormedlemmer, der ønsker at bevare
tilknytning til koret. Kontingent 50 kr. om året betales til foreningens kasserer.
Vallensbæk Korets dirigent er permanent medlem af foreningen.

§ 4 GENERALFORSAMLING
4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens
anliggender og træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, såfremt andet ikke fremgår af vedtægterne.
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned. Indkaldelsen skal som minimum indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent

4.5 Stemmeret ved generalforsamlingen har medlemmer af Foreningen Vallensbæk Koret, der rettidigt har indbetalt kontingent, samt korets dirigent.
4.6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen anser det for
nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig
begæring herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på
generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes
med mindst 7 dages varsel og senest 3 uger efter, der er fremsat krav om afholdelse af en sådan.
4.7 Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig,
når halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret. Fuldmagt kan anvendes.
4.8 Til vedtagelse af vedtægtsændring(er) kræves ved såvel ordinære som
ekstraordinære generalforsamlinger, at mindst 2/3 af foreningens fremmødte
medlemmer stemmer herfor.
4.9 Musikskolens leder indkaldes til foreningens generalforsamlinger.
§ 5 BESTYRELSEN
5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 5 af foreningens medlemmer samt korets dirigent og Musikskolens leder. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med næstformand og sekretær og beslutter selv opgavefordelingen.

5.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Foreningens formand vælges af generalforsamlingen for 2 år i lige år. Foreningens kasserer vælges for 2 år i ulige år. Af bestyrelsens øvrige medlemmer
vælges 1 i lige år og 2 i ulige år. 2 bestyrelsessuppleanter (1. og 2. suppleant)
vælges for 1 år. Revisor og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år. Genvalg kan
finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig straks efter generalforsamlingen.
5.3 Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for foreningens bestyrelse samt
faste udvalg og afholder møde min. 3 gange i korsæsonen. Kort mødereferat
udfærdiges og fremlægges ved korprøver til gennemsyn for medlemmerne.
Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er
formandens stemme afgø-rende. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle
anliggender og administrerer foreningens formue.
5.4 Foreningens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli følgende år. Foreningen tegnes i regnskabsmæssig sammenhæng af formanden og kassereren i
forening.
5.5 Korets dirigent er formand for repertoireudvalget, der består af 5 medlemmer. Repertoireudvalget vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen tager initiativ til nedsættelse af øvrige nødvendige udvalg ad hoc.
De enkelte bestyrelsesmedlemmer kan være tilknyttet eller være kontaktperson for de øvrige udvalg for at sikre kontakt til bestyrelsen.
§ 6 DIRIGENT
6.1 Korets dirigent indstilles til ansættelse/afskedigelse af Vallensbæk
Musikskole. Dirigenten har det overordnede ansvar for korets musikalske
virke. Vallensbæk Musikskole fastsætter arbejdsopgaver for dirigenten.

§ 7 ØKONOMI
7.1 Foreningens grundlæggende indtægter stammer fra koncerter, bidrag fra
sponsorer, private eller offentlige samt andre indtægts- /indsamlingsformer.
7.2 Gaver og penge fra sponsorer eller andre tilfalder foreningen.
7.3 Foreningens indtægter indsættes på bankkonti. Kassereren bemyndiges til
alene at disponere over korets konti, også on-line Formanden og et bestyrelsesmedlem i forening bemyndiges ved underskriftsblad i banken til at hæve penge

på foreningens konti. Kassebeholdningen holdes på et minimum. Bestyrelsen
arbejder uden personligt ansvar for eventuelt underskud i foreningen.
7.4 Medlemmer af foreningen, der uanset årsag melder sig ud af Vallensbæk
Koret eller af anden grund ikke kan forblive medlem, har ikke krav på nogen
andel af foreningens formue.
§ 8 OPLØSNING
8.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en generalforsamling. For at en generalforsamling – med et punkt om foreningens opløsning
på dagsordenen – er beslutningsdygtigt kræves, at mindst halvdelen af de aktive medlemmer er tilstede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for foreningens opløsning.
Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen om foreningens opløsning
kan tages med simpelt flertal.
8.2 Opløses foreningen, overgår eventuelle aktiver til Vallensbæk Musikskole.

Ændring i foreningens vedtægter blev vedtaget på generalforsamlingen den
28.09.2004.
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