VEDTÆGTER FOR GRENAA KORET

§1
Korets navn er GRENAA KORET. Det er tilsluttet landsorganisationen
KOR72, der er en sammenslutning af amatørkor.
GRENAA KORET er tilknyttet et oplysningsforbund under loven om
fritidsundervisning, p.t. FOF
§2
Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for
amatørkorsangen.
§3
Som medlem kan optages enhver, der har anlæg for og lyst til at synge.
Der kræves optagelsesprøve.
Dirigent og bestyrelsen i foreningen kan udelukke sangligt ukvalificerede.
§3a
Efter bestyrelsens beslutning kan der udnævnes æresmedlemmer.
§3b
Tidligere medlemmer af GRENAA KORET har mulighed for at fortsætte som støttemedlemmer mod betaling af et af generalforsamlingen
vedtaget kontingent.
§4
GRENAA KORET øver normalt én gang ugentligt i aftalte lektioner
under fritidsloven. Derudover deltaget koret i KOR72’s arrangementer
og egne arrangementer, når fornøden tilslutning kan opnås.
§5
GRENAA KORETS medlemmer betaler kontingent fastsat af generalforsamlingen. Herudover betaler medlemmerne aftenskolegebyr til
dækning af undervisning m.m. Kontingent til koret er inklusivt kontingent til KOR72. Unge medlemmer under uddannelse betaler halvt
kontingent.
De til medlemmerne udlånte noder er GRENAA KORETS ejendom og
tilbageleveres ved udmelding. Der opkræves kontingent til og med den
måned, hvor noderne afleveres.

§5a
GRENAA KORETS regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.
Alle indtægter og udgifter skal fremgå af den førte kassebog.
Indtægter og udgifter skal være dokumenteret ved bilag og
kontoudtog. Ind- og udbetalinger til oplysningsforbund skal fremgå af bogføring og regnskab.
§6.
Til varetagelse af GRENAA KORETS interesser og daglige
ledelse vælger generalforsamlingen en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at
formanden og et bestyrelsesmedlem fratræder på lige årstal og
de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal.
Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, men ellers
konstituerer bestyrelsen sig selv i en næstformand, sekretær, kasserer
og nodearkivar.
Bestyrelsen kan beslutte at uddelegere arbejdet som kasserer og/eller
nodearkivar til menige medlemmer. Såfremt formanden vælges blandt
de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg, kan der foretages suppleringsvalg.
Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen. De vælges
for 2 år, således at der afgår 1 suppleant hvert år. I øvrigt vælges 2 revisorer, 2 fanebærere samt suppleanter for disse. Genvalg kan finde
sted.
Generalforsamlingen vælger desuden 4 medlemmer til nodeudvalg for
2 år ad gangen på skift i lige og ulige år.
Alle valg afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages nyvalg
blandt de, der har opnået lige mange stemmer. Står stemmerne stadig
lige, foretages valg ved lodtrækning.
§7
Til den musikalske ledelse af GRENAA KORET træffer bestyrelsen
aftale med en dirigent/korleder, der kan godkendes som lærer under
fritidsloven.
Dirigent og nodeudvalg udarbejder i forening korets repertoire.
Dirigenten har beføjelse til at udelukke sangere fra aktiv deltagelse i
koncerter, hvis de pågældende ikke har deltaget i prøverne til at være
tilstrækkeligt forberedte.

§8
Generalforsamlingen er korets højeste myndighed og afholdes hvert år
i maj måned. Den indvarsles skriftligt senest 14 dage før afholdelse.
Meddelelse om sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelse.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1: Valg af mødedirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskab (kontingent)
4. Indkomne forslag
5. Valg ifølge § 6
6. Orientering om fremtidige aktiviteter (dirigenten)
6. Eventuelt
§9
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller
når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsender ønske herom
med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. En af medlemmerne
begæret ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 3 uger
efter, at begæringen er modtaget af bestyrelsen.
§10
GRENAA KORET kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte
medlemmer på en ordinær generalforsamling, og mere end halvdelen
af de fremmødte medlemmer på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 1 måned og senest 3 måneder
senere, stemmer herfor.
I tilfælde af korets opløsning fordeles dets formue efter den ophævende
generalforsamlings beslutning.
Justering af vedtægterne er foretaget efter korets ordinære generalforsamling i 2012.

