
Vedtægter for Mandagskoret 
 

 

 

Navn: 

Korets navn er Mandagskoret. 

 

Hjemsted: 

Mandagskorets hjemsted er Fredericia med 

adresse hos formanden.  

Formål: 

Mandagskorets formål er som et blandet 

voksenkor at dyrke korsang på et stadigt 

højere niveau med sangglæde og fællesskab 

som drivkraft. 

Medlemsforhold: 

Optagelse i koret kan ske efter aflæggelse 

af en tilfredsstillende prøve for dirigenten og 

et bestyrelsesmedlem.  

Kormedlemmerne kan bevilges orlov for en 

kortere periode. 

Kontingent: 

Kontingentets størrelse fastsættes af 

bestyrelsen. Det indbetales efterår og forår 

på korets bankkonto.   

Generalforsamling: 

Korets højeste myndighed er 

generalforsamlingen, der afholdes hvert år i 

efterårssæsonen. Der indkaldes til 

generalforsamlingen på de to sidste 

koraftener forinden. 

Dagsordenen for generalforsamlingen skal 

mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Formandens beretning. 

3. Gennemgang og godkendelse af 

regnskab. 

4. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

5. Valg af revisor. 

6. Indkomne forslag. 

7. Eventuelt. 

Forslag skal være formanden i hænde 

senest 14 dage i forvejen. 

Beslutninger træffes ved simpelt 

stemmeflertal blandt de fremmødte, dog 

kræver vedtægtsændringer tiltrædelse fra 

2/3 af de fremmødte medlemmer. 

Bestyrelse: 

Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer af 

Mandagskoret + suppleanter.  

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på 

generalforsamlingen for 2 år ad gangen med 

halvdelen på valg hver gang.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv med 

formand, kasserer og sekretær og fordeler 

diverse andre opgaver imellem sig på det 

første møde efter generalforsamlingen.  

Der holdes møde efter behov med 

dagsorden og referat. Dirigenten er fast 

medlem af bestyrelsen.  

Bestyrelsen og medlemmerne hæfter ikke 

personligt for de af koret indgåede 

forpligtelser. 

Tegning: 

Mandagskoret tegnes af formanden og et 

bestyrelsesmedlem i forening.  

Økonomi: 

Regnskabsåret går fra 1/7-30/6.  

Regnskabet udarbejdes af kassereren, 

revideres af revisoren og godkendes af 

bestyrelsen og generalforsamlingen. Korets 

penge står på en bankkonto. 

Ekstraordinær generalforsamling: 

Der kan indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling med mindst 14 dages 

varsel, når bestyrelsen finder det 

nødvendigt, eller 1/3 af medlemmerne 

ønsker det. 

Opløsning af foreningen: 

Opløsning af foreningen, og hvad en 

eventuel formue skal anvendes til, skal 

vedtages på en ekstraordinær 

generalforsamling med 3/4 af de 

fremmødtes stemmer. 

 

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen 17/10-2011. 

Johannes Thorsen, formand.  


