
VEDTtEGTER for ballerup kammerkor side 1 af3

Vedtaget pa generalforsamling den 3. oktober 2013 og erstatter vedtasgter af 25. oktober 2012.

§1	Navn og organisation
a)	Korets navn er Ballerup Kammerkor. Koret har hjemsted i Ballerup Kommune.
b)	Koret er en forening, der fungerer under den til enhver tid gaeldende Lov om

Folkeoplysning (p.t. Lov nr. 480 af 31. maj 2000).

§2	Formal
Korets formal er at dyrke korsang pa et seriost plan. For at opna dette indgar der
stemmetraening og sangundervisning i det almindelige korarbejde.

§3	Medlemmer, stemmekvalifikationer
a)	Som medlem kan optages enhver, der - efiter aflagt prave for dirigent og bestyrelse

- af disse anses for kvalificeret. Der kan tages hensyn til korets stemmebalance.
b)	For at sikre storst mulig egalitet i stemmegrupperne og homogenitet i klangen

tiltegges dirigenten myndighed til ved stemmeprave at afg0re, om det enkelte
medlems stemmemateriale stadig opfylder betingelseme.

§4	Medlemsrettigheder og -pligter
a)	Medlemmeme er stemmeberettigede ved generalforsamlingen.
b)	Medlemmeme er valgbare til bestyrelsen.
c)	Medlemmeme ma underkaste sig dirigentens afgorelse med hensyn til

stemmeplacering i koret.
d)	Der er m0depligt. Afbud meddeles til listeforeren eller evt. til et bestyrelses-

medlem. Gentagne udeblivelser uden afbud kan medf0re udelukkelse.
e)	Dirigenten sammensaetter koret til koncerter i samarbejde med bestyrelsen.
f)	Orlov kan opnas efiter begrundet ans0gning. Orlov i en periode pa mere end Vi

ar vil normalt indeb^re fomyet optagelsespr0ve. Ved orlov i mindre end 3
maneder betales fuldt kontingent.

g)	Noder, der udleveres til medlemmeme, er korets ejendom og udlanes gratis.
Nodeme skal afleveres ved udtraeden af koret, men kan kabes af medlemmeme til
en pris, der fastsaettes af bestyrelsen.

h)	Medlemmeme orienteres om aktuelle aktiviteter ved kormeddelelser.
i)	Kontingent betales forud for et halvt ar ad gangen.

§5	Dirigent
Korets dirigent ansasttes og afskediges af bestyrelsen.

§6	Ledelse
Korets ledelse bestar af en bestyrelse og en generalforsamling.
Generalforsamlingen er overste myndighed.

§7	Bestyrelse
a)	Bestyrelsen har det overordnede ansvar for korets drift og er ansvarlig for

kontakten til Ballerup Kommune.
b)	Bestyrelsen bestar af 5 medlemmer. Et flertal af bestyrelsens medlemmer skal

vaere bosiddende i Ballerup Kommune.
c)	Bestyrelsen kan uddelegere specifikke fimktioner, fx regnskabsf0relse,

nodearkivering og listef0ring.
d)	Bestyrelsen kan efiter behov nedsaette ad hoc udvalg.
e)	Indkaldelse til bestyrelsesmode kan ske pa begaering af 2

bestyrelsesmedlemmer.
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f)	Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder
formanden, er til stede.

g)	I bestyrelsesm0deme deltager bestyrelsen, dirigenten, et medlem af program- og
koncertudvalget samt repr^sentanter for andre udvalg efter bestyrelsens afgorelse.
Kun bestyrelsesmedlemmer bar stemmeret.

§8	0konoini
Korets regnskabsar folger det af bjemkommunen fastsatte regnskabsar. Kasserer
og formand/nasstformand bar prokura til korets pengemidler efter beslutninger
taget af bestyrelsen.

§9	Valg af bestyrelsesmedlemmer
a)	Valgperioden er 2 ar med mulighed for genvalg.
b)	Der er separat valg af formand og kasserer.
c)	0vrige bestyrelsesmedlemmer vaslges, og bestyrelsen konstituerer sig selv.
d)	Opstilles der mere end 1 kandidat til formands- og kassererposten og mere end 2

kandidater til bestyrelsen, afboldes der skriftlig afstemning. Ved stemmelighed
traskkes der lod. Nyvalgte indtrasder i bestyrelsen, der trasder i funktion straks
efter generalforsamlingen.

e)	Pa skift vaelges hvert ar 2 bhv. 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden v^lges i lige
ar, kassereren i ulige ar.

§10	Program- og koncertudvalg
a)	Bestyrelsen neds^tter et staende program- og koncertudvalg pa mindst 6

medlemmer, omfattende dirigenten, et bestyrelsesmedlem, kassereren samt mindst

3 medlemmer valgt af generalforsamlingen for en periode pa et ar.
b)	Det af bestyrelsen udpegede medlem fungerer som udvalgsformand.
c)	Program- og koncertudvalget er ansvarlig for udsendelse af kormeddelelser.

§ 11	Generalforsamlingen
a)	Ordinasr generalforsamling afboldes hvert ar senest 3 maneder efter regnskabsarets

afslutning. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.
b)	Dagsordenen skal indebolde folgende punkter:

1.	Valg af ordstyrer
2.	Valg af referent
3.	Beretning fra bestyrelsen
4.	Godkendelse af regnskab
5.	Fastsasttelse af kontingent
6.	Tndkomne forslag
7.	Valg til bestyrelsen
8.	Valg til program- og koncertudvalg
9.	Valg af revisor og revisorsuppleant
10.	Eventuelt

c)	Referat af generalforsamlingen skal udsendes senest 4 uger efter denne.
d)	Generalforsamlingen kan kun trasffe beslutning i sporgsmal, som er optaget pa

dagsordenen.
e)	Forslag til bebandling under dagsordenens punkt 6 skal vasre bestyrelsen i haende

skriftligt senest 1 uge for generalforsamlingen.
f)	Generalforsamlingen trasffer sine afgorelser ved almindelig stemmeflerhed.
g)	Ekstraordina^r generalforsamling skal indkaldes med 1 uges varsel, safremt 25% af

korets medlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer krasver det.
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§12	Vedtaegtsaendringer
Forslag til vedtegtsaendringer skal v^re bestyrelsen i hasnde skriftligt senest en
uge f0r en generalforsamling og foreligge skriftligt til alle medlemmer ved
generalforsamlingen. Vedtasgtsasndringer vedtages med mindst 2/3 af samtlige
medlemmers stemmer. Kan dette ikke opnas pa denne generalforsamling,
indkaldes til en ekstraordinasr generalforsamling, hvor vedtaegts^ndringer kan
vedtages med almindelig stemmeflerhed.

§13	Oplosning af koret
Til oplosning af koret krasves almindeligt stemmeflertal ved to pa hinanden
folgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Ved
foreningens oplosning traeffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af
foreningens formue til almennyttige formal i overensstemmelse med gaeldende
regler herom.




