Vedtægter for Hyltekoret

§ 1. 1. Hyltekoret er en forening hjemmehørende i Vanløse i Københavns Kommune.
§ 1.2. Hyltekoret får øvelokaler stillet til rådighed af Hyltebjerg kirke, men er uden organisatorisk eller
økonomisk binding til kirken.
§ 2. Hyltekoret har til formål at skabe gode rammer for amatørkorvirksomhed gennem øveaftener,
optræden og socialt samvær for derigennem at øge sangglæden blandt medlemmer og tilhørere.
§ 3. Hyltekoret drives for medlemmernes kontingentbetalinger og eventuelle tilskud, der kan opnås fra
anden side. Kontingentet opkræves pr. mail kort efter de halvårlige sæsonstarter
§ 4. Hyltekoret kan af bestyrelsen indmeldes i eller tilsluttes foreninger, der vil fremme amatørkorsang og
tilgrænsende formål. Indmeldelse i andre foreninger kræver vedtagelse på en generalforsamling.
§ 5.1. Koret har ingen optagelsesprøve, men tilbyder nye medlemmer en indføring i korsangens
grundprincipper.
§ 5.2. Et medlem, der viser sig at fungere sangligt uhensigtsmæssigt, kan dog af bestyrelsen blive frataget
fortsat medlemskab efter samråd med den ansatte korleder/dirigent
§ 6.1. Generalforsamlingen er korets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
perioden 15. februar til 31. marts.
§ 6.2. Bestyrelsen oplyser generalforsamlingsdatoen senest 5 uger før generalforsamlingen og udbeder sig
samtidig medlemmernes eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være
modtaget senest 3 uger inden generalforsamlingen.
§ 6.2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling pr. mail med mindst 2 ugers varsel med angivelse af
dagsorden og indkomne forslag til behandling på årsmøde, herunder bestyrelsens egne forslag.
§ 6.3. Generalforsamlingens dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Beretning fra korbestyrelsen
Fremlæggelse af revideret og underskrevet regnskab for foregående kalenderår
Indkomne forslag til behandling på årsmødet
Fastlæggelse af kontingent for fremtidige opkrævninger
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt.

§ 6.4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller når mindst 1/3 af korets
medlemmer ønsker det. En anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen
senest 4 uger efter anmodningen til afholdelse senest 8 uger efter anmodningen.
§ 7.1. Generalforsamlingen vælger af sin midte en bestyrelse på 4 medlemmer, hvor det tilstræbes, at hver
af korets fire stemmer bliver repræsenteret.
§ 7.2. Bestyrelsen kan ind supplere yderligere et medlem til bestyrelsen.
§ 7.3. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, der er ansvarlig for at koordinere bestyrelsens arbejde,
en næstformand, en sekretær og en kasserer. Formanden og kassereren tegner i fællesskab normalt
foreningen udadtil; dog kan det ske ved underskrift fra formanden eller kassereren og et tredje
bestyrelsesmedlem.
§ 7.4. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel og afholdes mindst 3 gange årligt.
§ 7.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle bestyrelsesmedlemmer har været behørigt indkaldt, og der
er fremmødt mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer, hvoraf én skal være formanden eller
næstformanden. Ved stemmelighed er formandens [næstformandens] stemme udslagsgivende.
§ 8. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af korets virksomhed, herunder ansættelse af
korleder/dirigent. Den kunstneriske ledelse er tillagt korlederen/dirigenten.
§ 9.1. På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger har hvert af de fremmødte medlemmer
én stemme. Forslag vedtages ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.
§ 9.2. På en generalforsamling kan der kun træffes bindende beslutning om punkter, der er opført på
dagsordenen, herunder ændringsforslag til sådanne punkter. Der kan således ikke træffes bindende
beslutninger om punkter drøftet under punktet Eventuelt.
§ 9.3. Ændringer af vedtægter kræver dog mindst ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer på en
generalforsamling – eller simpelt flertal blandt de fremmødte på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger. Både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger tæller.
§ 10. Opløsning af Hyltekoret kan kun ske efter proceduren angivet i § 9. En eventuel formue skal tilfalde en
musikalsk amatørvirksomhed. Beslutning herom tages samtidig med vedtagelsen af korets opløsning.
Vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2016 og afløser vedtægterne af
2. maj 2011.

