Vedtægter for Lyngsoddekoret
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 26.05.2004.
(senest ændret 7+21.3.2012: Indkaldelse, sangudvalg mv.)
Navn:
Korets navn er Lyngsoddekoret
Hjemsted:
Koret hører hjemme i Fredericia Kommune med postadresse hos korets
formand.
Formål:
Korets formål er som et blandet voksenkor at dyrke alsidig korsang på et
stadigt højere niveau, idet der samtidig lægges vægt på sangglæde og det
sociale fællesskab.
Generalforsamling:
Korets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i
enten februar eller marts måned.
Der indkaldes til generalforsamling 4 uger før den skal afholdes. Indkaldelse
sker ved udsendelse af mail samt via hjemmesiden og skal herefter
annonceres på førstkommende koraften.
Dagsorden og regnskab udsendes pr. mail og lægges ud på hjemmesiden
senest 1 uge før generalforsamlingen.
Dagsorden og regnskab kan, ved anmodning til formanden, udleveres på
papir.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 2 ugers varsel, til
afholdelse på en almindelig koraften, når bestyrelsen eller mindst 50% af
medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker ved annoncering på en koraften, udsendelse af mail samt
via hjemmesiden.
Eventuelle forslag til afstemning på generalforsamlingen skal skriftligt være
formanden i hænde senest 14 dage før.
Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse og -godkendelse
4. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
5. Valg af sangudvalg samt 2 suppleanter
6. Valg af bilagskontrollant samt 1 suppleant
7. Valg af festudvalg
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Bestyrelse:
Der vælges en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt for 2 år.

Bestyrelsesmedlemmerne er skiftevis på valg, således at der vælges 3
medlemmer i ulige år og 2 i lige år. Der vælges ligeledes hvert år en første
og anden suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og
kasserer. Bestyrelsen kan ligeledes nedsætte eventuelle udvalg.
Bilagskontrollant:
Hvert år vælges 1 bilagskontrollant samt en bilagskontrollantsuppleant.
Sangudvalg:
Sangudvalget består af 5 kormedlemmer, hvoraf 1 udpeges af bestyrelsen,
samt dirigenten.
Sangudvalgsmedlemmerne er skiftevis på valg, således at der vælges 2
medlemmer hvert år.
Hvert år vælges en første og anden suppleant.
Festudvalg:
Festudvalget består af 4 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen.
Medlemsoptagelse:
Aflæggelse af stemmeprøve for kordirigenten er en forudsætning for at blive
optaget som nyt medlem. Efter en tilfredsstillende stemmeprøve og en
prøvetid på 3 måneder afgør bestyrelsen i samråd med dirigenten derefter
endeligt med mindst 4 femtedeles flertal, om korsangeren optages.
Kordirigenten er automatisk medlem af koret og er ikke kontingentpligtig.
Eksklusion:
Bestyrelsen har bemyndigelse til i særlige tilfælde at foretage eksklusion af
et medlem, såfremt medlemskabet vurderes uforeneligt med korets formål.
Tegning:
Koret tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan besluttes af generalforsamlingen med mindst 2
tredjedeles flertal blandt de fremmødte.
Regnskab:
Regnskabsåret er kalenderåret.
Kontingent:
Bestyrelsen træffer beslutning om kontingentets størrelse for kalenderåret.
Kordragt:
Korets medlemmer er pligtige til at møde op i aftalt ensartet kordragt ved
optræden.
Koret ejer tørklæder til brug ved koncerter.
Tørklæderne udleveres til alle kvindelige kormedlemmer, som selv er
ansvarlige for vask og vedligeholdelse.
Ved udmeldelse af koret, eller hvis man holder pause, skal tørklædet leveres
tilbage til koret.

