VEDTÆGTER FOR
LIMFJORDSKORET / SKIVE
§ 1. Foreningens navn & hjemsted.
Foreningens navn er LIMFJORDSKORET. Hjemsted Skiveegnen.
§ 2. Foreningens formål.
Foreningens formål er at arbejde for fremme af amatørkorsangen.
§ 3. Korets sammensætning og arbejdsregler.
a. Limfjordskoret består af blandede stemmer på indtil 60 medlemmer. Som aktivt medlem af koret kan optages
enhver, der er godkendt af bestyrelse og korleder.
b. Nye medlemmer optages ved sæsonstart efter sommerferien og ved sæsonstart efter juleferien. Dog kan der når
som helst optages stemmer, for hvilke der er et akut behov. De 3 første øveaftner betragtes som sæsonstart, hvor nye
medlemmer kan optages, jævnfør denne paragraf, stk. a.
c. Korets medlemmer har pligt til at give møde til øveaftner og generalprøver. Korets medlemmer har, i tilfælde af
afbud, pligt til at meddele dette til korets formand eller evt. til et af bestyrelsens medlemmer. Ved udeblivelser flere på
hinanden følgende øveaftner forud for en koncert, hvor der ikke foreligger en, på forhånd indhentet godkendelse hos
korlederen, kan medlemmet ikke deltage i koncerten.
d. Korlederen kan, til enhver tid, forlange stemmeprøve aflagt af alle aktive medlemmer. Såfremt prøven ikke falder
tilfredsstillende ud, kan korlederen i samråd med bestyrelse træffe bestemmelse om medlemmets forsatte deltagelse i
korsangen.
e. Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte korets arbejde. Passive medlemmer har ikke
stemmeret på generalforsamlingen.
§ 4. Korets repertoire.
Ved sæsonstart udarbejder korleder og bestyrelse en skitse til repertoireplan for sæsonen. Skitsen er vejledende og kan
af korlederen uden videre fraviges, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt. Korlederen har i alle korfaglige spørgsmål den
endelige afgørelse.
§ 5. Korets bestyrelse.
a. Koret ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen ved den ordinære
generalforsamling. 2 medlemmer er på valg i lige år. 3 medlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig
selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen består af:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Samt yderlige 1 medlem.
Endvidere vælges 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Korlederen kan ikke vælges til bestyrelsen, men
deltager i bestyrelsens møder – dog uden stemmeret.
b. Formand og kasserer tegner foreningen.
c. Formand, næstformand eller 3 af bestyrelsens medlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde. Det er formandens
pligt løbende at vurdere behovet for bestyrelsesmøder.
§ 6. Regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede årsregnskab skal indeholde et driftsregnskab og en
formueopgørelse. Årsregnskabet skal forelægges for og underskrives af den samlede bestyrelse, før det forelægges på
generalforsamlingen.
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§ 7. Kontingent.
Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves ved sæsonstarten i
september. Hvis et medlem optages i januar, betales halvdelen af det fastsatte årskontingent.
§ 8. Ordinær generalforsamling.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Dagsorden skal som minimum omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Aflæggelse af driftsregnskab og formueopgørelse til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Fastsættelse af næste års kontingent.
8. Eventuelt.
§ 9. Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Foreningens medlemmer indvarsles til ordinær generalforsamling senest 28 dage før generalforsamlings afholdelse.
Indvarslingen sker skriftligt til hvert enkelt medlem og ved samtidigt opslag i øvelokalet.
§ 10. Forslag til behandling på ordinær generalforsamling.
a. Almindelige forslag: Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag vedtages eller forkastes ved simpelt stemmeflertal.
b. Særlige forslag: Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling vedrørende ændring af vedtægter og
vedrørende foreningens ophævelse, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Sådanne forslag vedtages eller forkastes med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.
For at en ordinær generalforsamling kan tage beslutning herom kræves:
1. At ændringsforslag og/eller forslag om ophævelse er nævnt og gengivet i sin helhed i mødeindkaldelsen.
2. At mindst halvdelen er de stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen.
c. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling som
under alle omstændigheder er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal. En sådan ekstraordinær generalforsamling
skal da afholdes senest 30 dage fra datoen for den ordinære generalforsamling. Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert
enkelt medlem med et varsel på mindst 8 dage.
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens
medlemmer ved motiveret dagsorden forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal da afholdes inden 30
dage, fra det er forlangt og indkaldelse skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 8 dages varsel.
§ 12. Afstemning.
a. Stemmeret har ethvert aktivt medlem, som har betalt senest forfaldne kontingent.
b. Afstemning på enhver generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær sker ved
håndsoprækning. Hvis blot en af de tilstedeværende på en generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær – forlanger
det, skal afstemningen dog foregå skriftligt. Enhver afstemning, der drejer sig om vedtægter samt om ophævelse af
foreningen, skal foregå skriftligt.
§ 13. Anvendelse af foreningens midler ved foreningens ophævelse.
Ved ophævelse af foreningen, skal foreningens midler anvendes til kulturelle formål. Beslutning om anvendelsen
træffes på en generalforsamling afholdt efter disse vedtægter.

Således vedtaget på generalforsamlingen 18. februar 2003.
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