Vedtægter for Sorø Korforening Champagnekoret
Foreningens navn, hjemsted og formål

§1 Foreningens navn er Sorø Korforening Champagnekoret.
§2 Foreningens hjemsted er Sorø kommune.
§3 Foreningens formål er at drive korarbejde i Sorø kommune.

Medlemskab og kontingent

§4 Medlem af foreningen er enhver, der skriftligt har begæret indmeldelse over for korlederen eller
formanden og betalt sit første kontingent.
§5 Udmeldelse sker skriftligt til korlederen eller formanden.
§6 Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
§7 Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer.
§8 Det af bestyrelsen ekskluderede medlem har ret til at fordre sin eksklusion behandlet af førstkommende
generalforsamling, der kan omgøre bestyrelsens beslutning ved simpelt flertal.
§9 Ekskluderede medlemmer kan tidligst ét år efter eksklusionen søge bestyrelsen skriftligt om
genoptagelse i foreningen.
§10 Foreningens medlemmer er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Generalforsamlingen

§11 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§12 Der afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i august måned, hvortil der af bestyrelsen
indkaldes skriftligt med relevante bilag med mindst én måneds varsel.
§13 Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
§14 Såfremt mindst en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer dette, skal
bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden for én måned. Såfremt bestyrelsen undlader
dette, kan begærende medlemmer indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.
§15 Stemmeberettigede til generalforsamlingen er alle medlemmer af foreningen, der har betalt
kontingent.
§16 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Formandens beretning til godkendelse
• Revisorens beretning
• Godkendelse af regnskab
• Godkendelse af budget
• Fastsættelse af kontingent
• Valg til bestyrelse
• Valg af revisor
• Bestyrelsens forslag
• Indkomne forslag
• Evt.
§17 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
§18 En tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer kan begære nyvalg til bestyrelsen.

§19 Til bestyrelsen vælges 5 medlemmer og 2 suppleanter. Suppleanter vælges hvert år, mens bestyrelsen
vælges på skift i 2-årige perioder. Den af foreningens ansatte korleder er ikke medlem af bestyrelsen, men
kan deltage i bestyrelsesmøder ved behov.
§20 Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. Resten af bestyrelsen konstituerer
sig selv.
§21 Foreningens revisor vælges af generalforsamlingen. Revisoren må ikke være medlem af bestyrelsen og
vælges for ét år ad gangen.

Økonomi og regnskab

§22 Et regnskabsår begynder i august og slutter i juli året efter.
§23 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab, som godkendes af
generalforsamlingen.
§24 For foreningen tegner formanden eller næstformanden i fællesskab med ét af bestyrelsens øvrige
medlemmer.

Ændringer af vedtægter

§25 Forslag til ændringer af foreningens vedtægter kan indbringes for generalforsamlingen af bestyrelsens
medlemmer, såfremt forsalget er foreningens medlemmer i hænde senest én uge før generalforsamlingens
afholdelse, og vedtages af denne med to tredjedels flertal.

Opløsning af foreningen

§26 Foreningen kan nedlægges af generalforsamlingen med tre fjerdels flertal.
§27 Foreningens formue overgår ved dennes ophævelse til en anden almennyttig musikforening.

Vedtaget på foreningens stiftende genrealforsamling den 21.11.2017
§19 er tilpasset ved ordinær generalforsamling den 27.8.2019

