Vedtægter for Ambitus Koret
Blandet kor – Dirigent: Karen Folke Olsen

Navn og hjemsted:
§1, stk. 1

Korets navn er AMBITUS.

§1, stk. 2

Korets hjemsted er Assens kommune.

Formål:
§2, stk. 1

Det er korets formål at arrangere korsang for medlemmerne.

Medlemmer:
§3, stk. 1

Som medlemmer optages voksne personer.

§3, stk. 2

Ønske om optagelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller
dirigenten.

§3, stk. 3

Optagelse af nye medlemmer sker efter aflæggelse af stemmeprøve for
dirigenten.
Der forventes endvidere et vist nodekendskab.

§3, stk. 4

Medlemmerne betaler kontingent, der opkræves halvårligt.

§3, stk. 5

Medlemmerne hæfter ikke personligt for korets økonomiske forpligtelser.

§3, stk. 6

Udmeldelse kan ske efter henvendelse til et bestyrelsesmedlem med
virkning fra udgangen af et halvår.

§3, stk. 7

Medlemmer, der er slettet pga. restance eller som ved egen udmeldelse
skylder kontingent, kan ikke genoptages som medlemmer, før gæ1den er
betalt.

Organisatorisk opbygning:
§4, stk. 1

Korets administrative og organisatoriske del udøves gennem følgende
organer:
a.
Generalforsamlingen
b.
Bestyrelsen
c.
Udvalg.

Generalforsamling:
§5, stk. 1

Korets øverste myndighed er generalforsamlingen.

§5, stk. 2

Generalforsamlingen afholdes ordinært hvert år senest den 15. marts.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Endvidere kan et flertal af korets medlemmer skriftligt forlange
ekstraordinær generalforsamling

§5, stk. 3

Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære generalforsamlingen (f.eks.
dirigenten)

§5, stk. 4

Medlemsforslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest en uge for.

§5, stk. 5

Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
for disse. Suppleanterne kan indtræde, såfremt bestyrelsesmedlemmerne
ikke længere er medlemmer af foreningen eller har nedlagt deres hverv
som bestyrelsesmedlemmer.

§5, stk. 6

Generalforsamlingens dato bekendtgøres mindst 2 uger før ved skriftlig
meddelelse til alle medlemmerne.

§5, stk. 7

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af stemmetællere
3.
Godkendelse af beretning
4.
Godkendelse af regnskab
5.
Fremtidig virksomhed i koret
6.
Behandling af indkomne forslag
7.
Godkendelse af budget
8.
Fastsættelse af kontingent
9.
Valg af:
a.
Tre henholdsvis to bestyrelsesmedlemmer
b.
To suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
c.
To revisorer
d.
En revisorsuppleant.
9.
Eventuelt

§5, stk. 8

Ved personvalg gælder følgende regler:
a.
Personvalg afgøres ved absolut flertal. Ved lige antal stemmer
afgøres valget ved lodtrækning.
b.
Afstemninger sker skriftligt.
c.
Kandidater er valgt uden afstemning, hvis der kun er foreslået det
antal, der skal vælges.

§5, stk. 9

Ved andre afstemninger gælder følgende regler:

Forslag om vedtægtsændringer vedtages med kvalificeret flertal på mindst
2/3 af de afgivne stemmer.

Bestyrelsen:
§6, stk. 1

Bestyrelsen består af 5 på generalforsamlingen valgte medlemmer.

§6, stk. 2

Bestyrelsen er korets højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

§6, stk. 3

Bestyrelsen leder koret i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger. Den har med disse begrænsninger den
fulde myndighed til at handle på korets vegne. Bestyrelsen er ansvarlig for
korets økonomi.

§6, stk. 4

Bestyrelsen vælger af egen midte formand, næstformand, kasserer og
sekretær. Til andre tillidshverv kan bestyrelsen udpege personer uden for
bestyrelsen (f.eks. nodearkivar).
Koret tegnes af formanden og/eller kassereren.

§6, stk. 5

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I så fald skal bestyrelsen udarbejde et
kommissorium for udvalgets arbejde og tage stilling til udvalgsarbejdets
tidsmæssige udstrækning og evt. økonomi.

Medlemsinformation:
§7, stk. 1

Bestyrelsen udarbejder skriftlig medlemsinformation efter behov.

Kontingent, økonomi, budget, regnskab og revision:
§8, stk. 1

Medlemmernes kontingentindbetaling er grundlaget for korets økonomi.
Herudover er der indtægter fra kommunalt tilskud samt koncerter.

§8, stk. 2
§8, stk. 3

Korets regnskab følger kalenderåret
Bestyrelsen forelægger den ordinære generalforsamling et revideret
årsregnskab samt et budget og forslag til kontingent for perioden frem til
næste generalforsamling.

Opløsning af foreningen:
§9, stk. I

Beslutning om opløsning af koret kan kun træffes på en generalforsamling
/ ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på
dagsordenen.

§9, stk. 2

Denne ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis
mindst halvdelen af alle medlemmer er til stede.

§9, stk. 3

Et forslag om op1øsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på
mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§9, stk. 4

Hvis halvdelen af medlemmerne ikke møder op, kan koret opløses ved ny
generalforsamling med 2/3 flertal uanset fremmøde.

§9, stk. 5

Ved opløsning skal foreningens aktiver komme korsangen i Danmark til
gode. Den opløsende generalforsamling tager nærmere beslutning derom.

Datering:
§10, stk. 1

Foreningen er stiftet den 29. august 1995, og vedtægterne er senest ændret
den 14. marts 2017.

