§1
Der vælges 2 suppleanter, der er på valg skiftevis hvert andet år.
Bestyrelsen administrerer korets økonomi og fastsætter det årlige
kontingent.

Korets navn er Slangerupkoret.
Koret er oprettet i 1936 og har hjemsted i Slangerup
Korets formål er
 At være et samlingssted for amatørsangere, der i forpligtende
samvær arbejder seriøst med forskellig kormusik for blandet
kor
 At levere musikoplevelser for korsangere, publikum og dirigent

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4/5 stemmeberettigede
medlemmer er til stede.
§5
Koret tegnes af bestyrelsens kasserer eller formand hver for sig.
§6

§2
Slangerupkoret er medlem af Kor 72.
§3

Korets dirigent ansættes/afskediges af bestyrelsen og er født medlem
af denne uden stemmeret, men med vetoret i alle spørgsmål, der angår
korets musikalske arbejde.

Som medlem af Slangerupkoret kan optages enhver, som efter aflagt
stemmeprøve for dirigenten skønnes at have de fornødne musikalske
forudsætninger. Den første måned betragtes som gensidig prøvetid.

Kan bestyrelsen ikke opnå enstemmighed om ansættelse/afskedigelse
af korets dirigent, skal afskedigelsen/ansættelsen forelægges
generalforsamlingen.

Der er mødepligt til alle prøver og koncerter. I tilfælde af forfald skal
afbud meldes efter de af bestyrelsen fastsatte regler. Bestyrelsen kan
beslutte, at et medlem, der har været fraværende fra prøverne i
væsentligt omfang, ikke kan deltage i nærmest følgende koncerter.

§7

Der er mulighed for at holde orlov fra koret i en hel/halv sæson. Er
perioden af længere varighed end et år, betragtes medlemskabet som
ophørt.
Udleverede noder er korets ejendom og skal tilbageleveres ved
medlemskabets ophør.
Der er mulighed for passivt medlemskab. Passive medlemmer har ikke
stemmeret.
§4
Koret administreres af en bestyrelse på 5-7 stemmeberettigede
medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv.
Medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Det tilstræbes, at cirka
halvdelen af bestyrelsen er på valg samtidig.

Generalforsamlingen er korets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned og
indkaldes af bestyrelsen med 14 dages skriftligt varsel med følgende
dagsorden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabets godkendelse
Indkomne forslag
Valg
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
afleveret skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver
vedtægtsændringer og dirigentansættelse/afskedigelse 2/3
stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

§8
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder
det påkrævet, eller såfremt 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger
det. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 14
dage fra begæringens fremsættelse.
§9
Regnskabsåret er 1. august – 31. juli
Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling valgte
revisorer.
Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.
§10
Til korets opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med
2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet
ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3
majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Korets midler skal ved opløsning anvendes efter generalforsamlingens
skøn.
Korets gamle protokoller m. m. skal afleveres til Historisk Forening i
Slangerup.
__________________
Således vedtaget på Slangerupkorets ordinære generalforsamling den
27. oktober 1993, den 30.oktober 1996, den 23.oktober 2002, den 28.
oktober 2009, den 12. oktober 2011 og den 25. oktober 2017.

VEDTÆGTER

