Vedtægter for Foreningen
Sjællandske Kor & Vokal Ensembler v./ Ordinær GF 2019.
§ 1. Navn og hjemsted
1.1 Sjællandske Kor & Vokal Ensembler
1.2 Foreningen er hjemmehørende i Rudersdal Kommune.
1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplys¬nings Forbund.
§ 2. Formål
2.1 Foreningens formål er at forestå, fremme og gennemføre folkeoplysende voksenundervisning indenfor
korsang, foredrag og koncerter, samt at tilbyde løbende undervisning, der relaterer sig til generelt sang og
stemmebrug med fokus på musisk dygtiggørelse, oplysning, kompetenceudvikling og læring, for herigennem at styrke del¬tagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for
medborgerskab og demokrati.
2.2 Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.
§ 3. Medlemskab
3.1 Som medlem kan optages enhver myndig person, der kan tilslutte sig
foreningens formål og medlemsbetingelser.
3.2 Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af kontingent og gælder
frem til næste ordinære generalforsamling eller udmeldelse ved udgangen af endt sæson. Kvittering for
betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis, som udstedes i forbindelse med holdtilmelding i form af deltagernummer.
§ 4. Eksklusion og udmeldelse
4.1 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ind- og udmeldelse.
4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder
medlemsbetingelserne eller udviser illoyal adfærd.
4.3 Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende i bestyrelsen
kan stemme for eksklusionen.
4.4 Et ekskluderet medlem skal have mulighed for at tale sin sag på den
nærmest følgende generalforsamling.
§ 5. Generalforsamling
5.1 Generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
5.2 Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
5.3 Indkaldelse til generalforsamlingen sker med senest 1 måneds varsel ved
skriftlig udsendelse til medlemmerne.
5.4 Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og
dagsorden for generalforsamlingen.
5.5 Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.
5.6 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
5.7 Forslag om vedtægtsændringer fra medlem¬mer skal være bestyrelsen i
hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.
5.8 Ethvert af foreningens medlemmer er valg¬bart ved valg til bestyrelse,
medmindre de pga. inhabilitet i henhold til Folkeoplysningslovens regler ikke er valgbare.
5.9 Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde
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. 1)Valg af dirigent.
. 2) Formandens beretning.
. 3) Godkendelse af regnskab.
. 4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
. 5) Valg til bestyrelsen.
. 6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
. 7) Valg af revisor.
. 8) Behandling af indkomne forslag.
. 9) Eventuelt.
5.10 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.
5.11 Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Dog undtaget §8 stk. 3 og
§ 13 opløsning stk. 1
§ 6. Afstemningen
6.1 Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem
begærer skriftlig afstemning.
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
7.1 Ekstraordinær generalforsamling kan af¬holdes, når bestyrelsen finder det nødven¬digt, eller skal afholdes, når mindst en tred¬jedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over
for formanden.
7.2 Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af
anmodningen.
7.3 Indkaldelse sker skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af
motiveret dags¬orden.
7.4 Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 og § 8.
§ 8. Vedtægtsændringer
8.1 Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære
generalforsamlinger.
8.2 Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.
8.3 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en
ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslag skal være
udsendt sammen med dagsordenen.
§ 9. Bestyrelsen og daglig ledelse
9.1 I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen
administrerer foreningens midler og har over for generalforsamlingen det
overordnede ansvar for foreningens daglige drift.
9.2 Skolelederen varetager den daglige ledelse un¬der ansvar over for
bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.
9.4 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år
vælges formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. I lige år vælges
næstformand og kasserer. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst 2
suppleanter til bestyrelsen.
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9.5 På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret
årsregnskab jfr. § 5, stk. 9/4 samt et forslag til budget for kommende års
aktiviteter.
9.6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
9.7 Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages
varsel.
9.8 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen
sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig
afstemning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
9.9 Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste
lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en årsberetning. Bestyrelsen har det
overordnede ansvar for driften af virksomheden.
9.10 Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse i henhold til gældende regler. Skolelederen deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær.
9.11 Skolelederen varetager den daglige ledelse un¬der ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.
9.10 Bestyrelsen kan med ansvar over for generalforsamlingen indgå samarbejdsaftaler med andre
foreninger eller institutioner i forbindelse med f.eks. lederansættelse, sekretariatsbistand, markedsføring og
økonomiforvaltning.
§10.Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen
10.1 Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt inden udgangen af
april måned og indkaldes med mindst fjorten dages varsel ved brev til
deltagerne eller opslag/annoncering.
10.2 Valgbar og stemmeberettiget er enhver del¬tager – uanset om denne er medlem af foreningen eller
ikke – for hvem der er betalt for tilskuds¬berettiget undervisning for den aktuelle sæson.
10.3 Der vælges én repræsentant og én supple¬ant.
10.4 Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget
og udtræder umiddel¬bart efter det følgende års valgmøde.
10.5 Såfremt ingen deltagere ønsker at modtage valg til bestyrelsen, bortfalder deltagerrepræsentationen i
bestyrelsen.
10.6 Såfremt minimum to deltagerrepræsentanter allerede er repræsenteret i bestyrelsen jf. § 5 + § 9, bortfalder punkterne § 10.1 + 10.2.
§ 11. Økononi, regnskab og revision
11.1 Regnskabsåret følger kalenderåret. (Første år dog for 2014-2015).
Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på
baggrund af den daglige bogføring.
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11.2 Foreningsregnskabet udarbejdes i overens¬stemmelse med god regnskabsskik og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
11.3 Regnskabet revideres af de på general¬forsamlingen valgte revisorer. Revisor har til enhver tid adgang
til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.
§ 12. Tegningsret
12.1 Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening. Ved forman¬dens
forfald tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlem¬mer
i forening.
12.2 Ved ansættelser samt ved indgåelse af øvrige juridiske og økonomiske aftaler, (hvor sidstnævnte overskrider en, af bestyrelsen fastsat bagatel grænse) tegnes foreningen jf. §12.1.
12.3 Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom
samt un¬derskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede
bestyrelse.
§ 13. Opløsning af foreningen
13.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor opløsningen
er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første.
13.2 I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, foreningens
hjemstedskommune, Dansk Oplysnings Forbund eller et andet almennyttigt, folkeoplysende formål efter
generalforsamlingens beslutning.
14. Vedtægtsdatering og underskrift
Vedtaget på foreningens generalforsamling den 28.3. 2019
Dirigentens underskrift

