Vedtægter for Musikkoret København
§1
Foreningens navn er MUSIKKORET KØBENHAVN. Foreningen blev stiftet 1. september 1951 under navnet
Bethesdas Strengekor. Dette navn blev ændret til Bethesdas musikkor i 1956. Navnet blev ændret igen i
1983 til Musikkoret Bethesda.
I 1993 blev foreningens navn ændret til MUSIKKORET KØBENHAVN.

§2
Foreningens formål er, på den danske folkekirkes grund, at virke for evangeliets udbredelse gennem sang
og musik, samt bidrage til højnelse af den kirkelige musikalske standard.

§3
Som medlem kan optages enhver, der:
1) tiltræder foreningens formålsparagraf og optræder overensstemmende hermed ved prøver,
koncerter og koncertrejser.
2) Skønnes at have de fornødne musikalske kvalifikationer. Sangere aflægger en stemmeprøve, og der
vil være en gensidig prøvetid på 3 måneder.
3) Er villig til at yde både tidsmæssig og økonomisk den indsats arbejdsopgaven kræver.

§4
Optagelse kan ske når som helst. Kontingentet betales fra og med den måned og/eller år, hvori medlemmet
optages. Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingentet betales årligt forud.

§5
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvor formandens stemme er
afgørende ved stemmelighed.
Den musikalske ledelse og ansvaret herfor forestås alene af musikkorets dirigent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter finder sted ved den ordinære generalforsamling ved
skriftlig afstemning.

Valgperioden er 2 år, suppleanter dog kun 1 år, og genvalg kan finde sted. 3 bestyrelsesmedlemmer er på
valg lige årstal, og 3 på ulige årstal. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indkaldes 1.
suppleanten, og denne fortsætter den pågældende valgperiode ud.
Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer. For at varetage foreningens særlige formål forventes det
dog, at kandidater i særlig grad har vilje til, på den kristne baggrund, at arbejde for at realisere foreningens
formålsparagraf.
Kandidater skal før afstemningen præsentere sig for medlemmerne.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Kassereren kan eventuelt vælges
uden for bestyrelsen.

§6
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. april. Indkaldelsen skal ske skriftligt med mindst
2 ugers varsel og skal indeholde dagsorden.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af ordstyrer og referent
Formandens beretning
Kassererens beretning med fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor samt suppleanter for disse.
Eventuelt.

§7
Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer med 1 stemme pr. medlem. Der kan
stemmes ved fuldmagt.
Musikkorets Venner, som er passive medlemmer, har ikke stemme- og taleret.
Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 flertal af de aktive medlemmer.
Hvis generalforsamlingen ikke er repræsenteret ved mindst 2/3 af de aktive medlemmer kræves
ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned derefter, hvor ændringer kan vedtages ved almindelig
stemmeflerhed.
Der kan kræves skriftlig afstemning.

§8
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst halvdelen af de aktive
medlemmer begærer dette.
Begæringen skal indeholde specificeret angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske
som anført i § 6.

§9
Et medlem kan efter bestyrelsens skøn udelukkes af foreningen, hvis
1) Dets optræden er i strid med § 2 og § 3.
2) Den pågældende ikke kan indordne sig under den fornødne disciplin.
3) Hvis den musikalske leder skønner, at et medlems kvalifikationer ikke længere er til stede.

§ 10
Bestyrelsens formand indkalder i fornødent omfang til bestyrelsesmøder – eventuelt på opfordring af
øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen skal føre protokol over de på bestyrelsesmøder behandlede sager, ligesom protokol føres over
generalforsamlinger.

§ 11
Formand og kasserer udgør tilsammen et forretningsudvalg, der afgør presserende og mindre sager. Disse
forelægges på næste bestyrelsesmøde til godkendelse.

§ 12
Kassereren har ansvar for at indkassere foreningens indtægter og betale dens udgifter. Udgifter skal
attesteres af formanden.

§ 13
På generalforsamlingen vælges for 1 år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§ 14
Foreningen ophører såfremt mindst 2/3 af de aktive medlemmer stemmer herfor på generalforsamlingen.

Hvis generalforsamlingen ikke er repræsenteret ved mindst 2/3 af medlemmerne, kræves der
ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned derefter, hvor ophøret af foreningen vedtages ved
almindelig stemmeflerhed.
I tilfælde af ophør, vedtager generalforsamlingen hvem foreningens midler skal tilfalde.

§ 15
Disse vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 7. september 2021 og har virkning fra
denne dato.
Vedtægterne træder i stedet for foreningens vedtægter af 10. januar 1967, senest ændret i 1968, i 1983,
den 14. februar 1989, den 4. maj 1993 og den 28. september 1993, den 28. februar 1995 og den 3. marts
2015.

Bestyrelsen

