
            
 

 Vedtægter for Skælskør Rytmiske Kor Februar 2013 

 

 

  

§ 1. Foreningens navn og hjemsted. 
 

 Foreningens navn er Skælskør Rytmiske Kor. 

 Foreningen er stiftet den 26. august 2004. 

 Foreningens hjemsted er Slagelse. 

 

 

§ 2. Formål. 
 

 Foreningens formål er at skabe og opretholde rammer for rytmisk koraktivitet for medlemmer. 

 

 

§ 3. Medlemmer. 
 

 1.   Som medlemmer af foreningen kan optages sangglade unge og voksne. Den første måned vil 

være en gensidig prøvetid. 

Som støttemedlemmer kan optages enhver. 

Støttemedlem er et passivt medlemskab. Aktiv medlem er enhver, der betaler deltagergebyr til 

koret, for at deltage i undervisningen, og som derudover er meldt ind i korforeningen. 

Kontingentet skal betales senest den sidste bankdag i måneden efter påbegyndelse i koret. Hvis 

der ikke er registreret kontingentindbetaling senest på den årlige generalforsamling, er 

stemmeret annulleret og medlemskabet vil pr. automatik blive slettet. 

  

 2.    Der opfordres til, at medlemmerne tilmelder sig til stemmetræning/solosang. 

 

 3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. 

  Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

 

 



§ 4. Bestyrelsen. 
 

1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, hvoraf to medlemmer er på valg 

i lige årstal og to på ulige årstal. De vælges for to år ad gangen på den årlige generalforsamling. 

Kordirigenten er automatisk medlem af bestyrelsen, mens de øvrige 4 medlemmer vælges på 

generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. 

 

2. Udover bestyrelsens medlemmer vælges en suppleant, en revisor for ét år ad gangen. Dersom et 

medlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder suppleanten i 

bestyrelsen. Bestyrelsen vælger en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Alle 

hverv er ulønnede. 

 

   

 3. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år. 

 

 

§ 5. Kontingent. 
 

           Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 

 

 

§ 6. Økonomi. 
 

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningen 

indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. 

 

 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover 

kontingentforpligtelsen. 

 

 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af 

nogen art. 

 

3. Foreningens medlemmer hæfter for de udleverede noder. Foreningens medlemmer sørger så vidt 

muligt selv for at downloade noder. 

  Noderne må ikke kopieres eller distribueres til andre. 

  Erstatning for bortkomne noder sker efter retningslinier, der fastsættes af bestyrelsen.  

 

 

§ 7. Generalforsamlingen. 

      

    1.   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar eller 

februar måned. Medlemmerne indkaldes med mindst 30 dages varsel, enten pr. brev eller e-

mail eller ved opslag i øvelokalet, samt meddelelse på foreningens hjemmeside. Regnskab fra 

foregående år samt forslag til budget aflægges direkte på generalforsamlingen. 

 



2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 

dage før denne afholdes. 

 

3. Alle fremmødte, aktive medlemmer har stemmeret. 

 

4. På generalforsamlingen afgøres sager ved almindelig stemmeflertal. 

Dog kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. 

5. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

 

6. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

 

 

§ 8.  Dagsorden. 

 

    På den ordinere generalforsamling skal følgende behandles. 

 

1. Valg af dirigent + referent. 

 

2. Aflæggelse af beretning. 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab og budget. 

 

4. Behandling af forslag. 

 

5. Fastsættelse af kontingent. 

 

6. Valg af bestyrelse, suppleant, revisor. 

 

7. Eventuelt. 

 

 

§  9. Ekstraordinær generalforsamling. 

 

1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt 

eller når mindst halvdelen af foreningens samlede, aktive medlemmer skriftligt stiller krav 

herom med forslag til dagsorden. 

 

2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er formanden i 

hænde. 

Varslet til medlemmer skal være på mindst 21 dage. 

 

 

 

 

 



§ 10. Tegning. 
 

 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast 

ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. 

 

 

 

§ 11. Bestyrelsens opgaver. 

  

 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

 2. Bestyrelsen vælger korets dirigent ud fra foreningens formål. 

  

 3. Bestyrelsen arbejder for at opnå optimalt musikalsk og socialt niveau. 

  

 

 

§ 12. Bestyrelsesbeslutninger. 
 

 1. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for. 

  

 2. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen - senest 

på næste møde. 

 

 3. Foreningens regnskabsår starter den 1. januar – 31. december. Driftsregnskab og status skal 

senest den 18. januar afleveres til revision. 

 

 

§ 13. Opløsning af foreningen. 
 

 1. Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling og kræver fremmøde af mindst 

halvdelen af medlemmerne samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen. 

p 

 2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens økonomiske midler fordeles til lokale kulturelle 

formål efter anvisning fra bestyrelsen. Foreningens arkiv skal overdrages lokalhistorisk arkiv i 

Skælskør. 

 

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 2. februar 2013 

 


