
Vedtægter for Fjerritslev Bykor

§ 1
Navn, formål og medlemskab

KORETS NAVN:
Fjerritslev Bykor, med hjemsted i Jammerbugt Kommune.

FORMÅL:
At dyrke såvel verdslig som kirkelig vokalmusik i et forpligtende fællesskab.

MEDLEMMER:
Enhver med de nødvendige musikalske forudsætninger kan optages.

PLIGTER:
Til koncerter er den aftalte kordragt obligatorisk. 
Korets medlemmer er erstatningspligtige overfor udleverede effekter

KONTINGENT:
Betales for en 1/2 eller 1/1 sæson ad gangen.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Hel eller delvis kontingentfritagelse kan bevilges af bestyrelsen.

KORETS FORMUE:
Korets formue indsættes i et af de lokale pengeinstitutter.

§2
Bestyrelse og dirigent

BESTYRELSEN:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og dirigenten
Bestyrelsen har den administrative ledelse af koret, herunder ansvaret for korets 
økonomi og repertoire

Det er endvidere bestyrelsens opgave gennem afholdelse af arrangementer for korets 
medlemmer af såvel musikalsk som selskabelig art at bidrage til skabelsen af et 
inspirerende kormiljø.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer er til 
stede.
Bestyrelsen kan indkaldes til møde  af formanden eller 2 af dens medlemmer i 
forening. Der føres bestyrelsesprotokol.



Foreningen (koret) tegnes af formanden og kasseren. Bestyrelsen kan give fuldmagt 
til dirigenten eller medlemmer af koret til i forvejen fastlagte opgaver eller projekter.

DIRIGENTEN:
Dirigenten ansættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen og er født medlem af denne 
uden stemmeret.
Dirigenten tilrettelægger korets repertoire og har vetoret i alle spørgsmål, der angår 
korets musikalske arbejde.

VALG AF BESTYRELSE:
Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen.

Valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer er 2 år således, at der  i lige år vælges 2 
medlemmer  og i ulige år vælges 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Der vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Endvidere kan 
bestyrelsen nedsætte de udvalg, den finder nødvendige.

Ønsker et medlem at udtræde af bestyrelsen indtræder en suppleant.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 1 år ad gangen.
Regnskabet følger kalenderåret.

§3
Generalforsamlingen

GENERALFORSAMLINGEN:
Generalforsamlingen er korets højeste myndighed.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj og indkaldes med mindst  21 dages
varsel ved udsendelse til alle medlemmer normalt pr. mail med angivelse af dato, sted
og dagsorden, som skal indeholde mindst følgende punkter:
Valg af ordstyrer
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af revideret regnskab
Fremtidige aktiviteter.
Behandling af indkomne forslag
Kontingent fastsættelse
De årlige valg.
Eventuelt.



FORSLAG:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til
bestyrelsen senest 14 dage før og udsendes i sin fulde ordlyd senest 7 dage før, til alle
medlemmerne normalt pr. mail.

Forslagsstiller skal være tilstede for at forslaget kan behandles.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Ekstraordinær generalforsamling kan, med 14 dages varsel ved udsendelse til alle 
medlemmerne normalt pr. mail med dato, sted og begrundet dagsorden, indkaldes af 
formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller 1/3 af korets medlemmer.

REGNSKAB
Det underskrevne og reviderede regnskab udsendes senest 7 dage før, til alle 
medlemmerne normalt pr. mail.

BESLUTNINGER:
Beslutninger (herunder beslutninger om vedtægtsændringer) træffes ved almindeligt 
flertal og protokolleres og udsendes til alle medlemmer normalt pr. mail.

§4
Opløsning af koret

  
Opløsning af koret skal afgøres af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der 
afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og hvor mindst 1/2 af medlemmerne er 
mødt og heraf skal mindst 2/3 stemme for korets opløsning. 
Sidste generalforsamling beslutter hvilke foreninger/kor med lignende formål, korets 
aktiver skal tilfalde.

Gældende vedtægter med tilføjede ændringer besluttet på generalforsamling i 2018.

Formand                                                         Ordstyrer


