VEDTÆGTER
for
Korforeningen
4joy
§1
Korets navn er 4joy.
Koret er et 4-stemmigt blandet kor med særlig vægt på rytmisk musik.
Koret er oprettet i 2010 med stiftende generalforsamling den 18. januar 2012.
Koret har hjemsted i Rudersdal Kommune.

Korets formål er:




At være et samlingssted for amatørsangere, der i forpligtende samvær arbejder
seriøst med forskellig kormusik, hovedsageligt rytmisk, for blandet kor.
At levere musikoplevelser for korsangere, publikum og korleder.
At optræde ved koncerter, private arrangementer, konferencer, firmafester,
kulturnætter o.lign.
§2

Lokaler og aflønning af korleder og evt. akkompagnatør administreres siden 1.9.2017 af
AOF Nordsjælland. Dette kan bestyrelsen ændre, hvis det bliver nødvendigt.

§3
Foreningens øvrige forhold administreres af en bestyrelse på 3-5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær, og
fastsætter selv sin forretningsgang. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3
medlemmer er til stede ved et forud indkaldt møde.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne.

§4
Foreningskontingent vedtages på generalforsamlingen. Kontingenter skal være indbetalt
til kassereren senest 1. december hvert år.
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§5

Medlemsskab
a) Antal medlemmer: Det tilstræbes, at 4joy har 25-30 medlemmer.
b) Optagelse af nye medlemmer: Som medlem af 4joy kan optages enhver, som efter
aflagt stemmeprøve for korlederen samt medlemmer af bestyrelsen skønnes at have
de fornødne musikalske forudsætninger. Den første måned betragtes som gensidig
prøvetid.
c) Mødepligt og regler for evt. afbud. I tilfælde af forfald skal afbud meldes efter de af
bestyrelsen fastsatte retningslinjer. Bestyrelsen kan i samråd med korlederen beslutte,
om et medlem, der har været fraværende fra prøver i væsentligt omfang, kan deltage i
de nærmest følgende koncerter.
d) Til koncerter optrædes der uden noder, med mindre korleder/bestyrelsen giver
dispensation.
e) Dress-code: Koret optræder til koncerter i ensartet/aftalt beklædning efter aftale med
korlederen/bestyrelsen. Beklædningen kan variere fra koncert til koncert.
f) Orlov
Der er mulighed for at holde orlov fra koret i en hel/halv sæson efter ansøgning til
bestyrelsen. Er perioden af længere varighed end et år, skal stemmeprøve aflægges
på ny.
§6
Korlederen
Korlederen ansættes/afskediges af bestyrelsen og er født medlem af denne uden
stemmeret, men med vetoret i alle spørgsmål, der angår korets musikalske arbejde. Kan
bestyrelsen ikke opnå enstemmighed om ansættelse/afskedigelse af korlederen, skal
afskedigelsen/ansættelsen forelægges generalforsamlingen.
Korlederen har det kunstneriske ansvar for koncertprogrammernes sammensætning,
herunder også for evt. soloindslag. Korets medlemmer har mulighed for at ytre ønske om
at fremføre soloindslag ved en koncert. Soloindslag skal dog godkendes af korlederen
mindst 2 uger før koncerten finder sted.
§7
Generalforsamlingen er korets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned, og indkaldes af bestyrelsen
med 14 dages skriftligt eller elektronisk varsel med følgende dagsorden:
1)
2)
3)
4)

Valg af generalforsamlingsdirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent (korkassen)

7.10.2018

2

5)
6)
7)
8)

Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor og suppleant
Evt.

Det skal af indkaldelsen fremgå, om de personer, der er på valg, er villige til genvalg.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til
bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, og skal kundgøres for samtlige
medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3
stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
§8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel. Ekstraordinær
generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller såfremt 1/3 af
medlemmerne forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes med
angivelse af dagsorden inden 14 dage fra begæringens fremsættelse.
§9
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. Regnskabet revideres af en på den ordinære
generalforsamling valgt revisor og en revisorsuppleant. Valgene gælder for 2 år således,
at revisor afgår på lige årstal og revisorsuppleant på ulige årstal. Genvalg kan finde sted.
§10
Foreningens opløsning. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling indkaldt
med dette ene punkt på dagsordenen. Opløsning kræver, at 2/3 af samtlige medlemmer
stemmer for. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet
blandt de fremmødte medlemmer.
Foreningens eventuelle overskydende midler og aktiver skal ved opløsning anvendes efter
generalforsamlingens skøn.
Således vedtaget på generalforsamling den 7. oktober 2018
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Inge Neiiendam Müller
Formand
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Pina Tang-Holbek
Næstformand og kasserer
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Mari Anne Woll
Bestyrelsesmedlem
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Tove Ravn
Sekretær
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