
Vedtægter for foreningen D’kor

Navn, hjemsted og forma ̊l
§ 1. Foreningens navn er D’kor
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.
Stk. 3. Foreningens formål er at:
1) give medlemmerne mulighed for at synge i rytmisk kor
2) fremme sang- og livsglæden
3) tilbyde aktiviteter af både sangmæssig, kulturel og festlig art for foreningens medlemmer.
Stk. 4. Bestyrelsen har tegningsret af foreningen.
Indmeldelse
§ 2. Man kan optages som medlem i foreningen ved henvendelse til korlederen.
Stk. 2. Ved optagelse til kor, der har krav om stemmeprøve, skal denne gennemføres hos korets
korleder og godkendes af denne.
Stk. 3. Indmeldelse kan normalt ikke ske senere end 1 måned efter en sæsons start, men bestyrelsen
kan beslutte, at et nyt medlem kan indmeldes senere i en sæson.
Stk. 4. Personer, der måske har lyst til at være med i koret, kan deltage i op til to korprøver uden at
være indmeldt i koret.
Medlemmer
§ 3. Medlemmer betaler det, af bestyrelsen, fastsatte kontingent indenfor en frist, fastsat af
bestyrelsen. Kontingent indbetales til en, af bestyrelsen, anvist konto i et pengeinstitut.
Stk. 2. Et medlem, der optages i koret senere end 1 måned efter en sæsons start, betaler kontingent
for sæsonen, fastsat af bestyrelsen.
Stk. 3. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formål.
Udmeldelse og eksklusion
§ 4. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse, f.eks. i form af e-mail, til bestyrelsen med virkning
fra en sæsons udløb. Ved udmeldelse midt i en sæson, refunderes kontingentet ikke.
Stk. 2. Bestyrelsen og korlederen kan ekskludere et medlem, der
1) uanset påkrav er i restance med kontingent, eller
2) optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsens beslutning efter stk.2, nr. 2, kan af det ekskluderede medlem indbringes for
generalforsamlingen, der med 2/3 af de afgivne stemmer træffer afgørelse.
Stk. 4. Korlederen kan indkalde sangere til ny stemmeprøve, ved tvivl om opfyldning af krav for
koret og i samråd med bestyrelsen, henvise sangeren til et andet kor, hvis kravene ikke længere
opfyldes.
Generalforsamling
§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af 1. kvartal med
minimum følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra underudvalg.
3. Korlederens beretning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Orientering fra bestyrelsen af kontingent for de to kommende sæsoner på grundlag af

bestyrelsens forslag til aktivitetsplan samt budget for året.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.



8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Stk. 3. Referat fra generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest en måned efter ge-
neralforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse finder sted ved skriftlig meddelelse, f.eks. i form af e-mail, til samtlige medlemmer.
Med indkaldelsen udsendes bestyrelsens forslag til aktivitetsplan samt bestyrelsens forslag til
budget. Det reviderede regnskab udsendes 2 uger før generalforsamlingen
Stk. 5. Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet af generalforsamlingen, fremsendes skriftligt
til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 6. Generalforsamlingens beslutninger træffes, med mindre andet følger af vedtægterne, ved
stemmeflerhed af de afgivne stemmer. Hvert medlem har en stemme. Stemmeret udøves ved
personligt fremmøde. Ved forfald kan stemmeretten udøves ved fuldmagt. Et medlem kan
maksimalt møde med 2 fuldmagter.
Stk. 7. Skriftlig afstemning finder sted, hvis et medlem forlanger det.
Stk. 8. I tilfælde af forsamlingsforbud fremsat af den danske regering eller kommunen, skal det være
muligt at afholde generalforsamling online. Hvis bestyrelsen I samme situation finder, at det er
bedre at udskyde generalforsamling til et givent tidspunkt, hvor forsamling igen er muligt, skal det
også være en mulighed. Dette er gældende for såvel ordinær og ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling
§ 6. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt
1) et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller
2) 2/3 af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom.
Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 2 uger efter, at
anmodningen efter stk. 1, nr. 2, er kommet bestyrelsen i hænde.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling gennemføres i øvrigt som angivet i § 5, stk. 3 – 7.
Valg af bestyrelsen og revisor
§ 7. Foreningens daglige ledelse, herunder valg af dirigent samt foreningens tarv indadtil og udadtil,
varetages af bestyrelsen i samarbejde med korlederen.
Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.
Stk. 3. På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor og 1
revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleant må ikke være medlemmer af bestyrelsen eller
suppleant til bestyrelsen.
Stk. 4. Valg til bestyrelsen er af 2 år af gangen, 3 medlemmer er på valg i lige år og 2 medlemmer er
på valg i ulige år.
Stk. 5. Ved første stiftende generalforsamling vælges 2 medlemmer vælges for 1 år og 3 medlemmer
vælges for 2 år.
Stk. 6. Korleder kan vælges ind i bestyrelsen, kan dog ikke konstitueres på posterne Kasserer og
Formand
Stk. 7. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder en af suppleanterne i
bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer
næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af
bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg
af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
Bestyrelsens arbejde
§ 8. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, sekretær og en kasserer.
Bestyrelsesmedlemmerne, bortset fra formanden, kan have flere poster.



Stk. 2. Bestyrelsen holder møder efter behov.
Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til opfyldelse af foreningens formål.
Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning ved stemmeflerhed blandt de fremmødte. Ved stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
Stk. 5. Sekretæren skriver referat af bestyrelsesmøderne. Referatet gøres tilgængeligt for
foreningens medlemmer.
Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt
bestyrelsesmedlemmet kan have særinteresser i sagens afgørelse.
Korlederen
§ 9. Korlederen har ansvaret for korets musikalske aktiviteter samt valg af repertoire.
Stk. 2. Korlederen udøver sit arbejde i samarbejde med bestyrelsen.
Regnskab, revision og kassebeholdning
§ 10. Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret.
Stk. 2. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Stk. 3. Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens
regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle
uregelmæssigheder.
Stk. 4. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos kassereren skal foreningens midler indsættes på
en særskilt konto i et pengeinstitut. Kontingentindbetalinger mv. til foreningen skal ske direkte til
kontoen.
Ændring af vedtægter
§ 11. Foreningens vedtægter kan ændres ved vedtagelse på en generalforsamling med et flertal på
2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal indgives til bestyrelsen 1 uge før generalforsamlingen.
Opløsning af foreningen
§ 12. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på generalforsamling med 2/3 flertal blandt
samtlige medlemmer.
Stk. 2. Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er til stede, indkalder bestyrelsen til
ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel. Bestemmelse om foreningens opløsning kan
da træffes med ovennævnte majoritet uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.
Stk. 3. Foreningens formue anvendes til almennyttige formål. Beslutning herom træffes ved
stemmeflerhed blandt de fremmødte.
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