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Vedtægter for foreningen
HÆRVEJSKORET

§1 Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Hærvejskoret. Foreningens hjemsted er Nørre-Snede.

§2 Formål.
Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for én- og flerstemmig
korsang og musik.

§3 Medlemsoptagelse.
Som  aktivt  medlem  kan  alle  med  lyst  og  evner  for  såvel  korsang  som
instrumentalspil optages. Som passivt medlem kan alle optages.
Bestyrelsen kan evt. efter forslag fra ét eller flere medlemmer, udnævne en person,
der har gjort en særlig indsat for koret, til æresmedlem. Vedkommende får status som
kormedlem, men skal ikke betale kontingent til foreningen.

§4 Udmeldelse af foreningen.
Udmeldelse af foreningen finder sted med en måneds varsel ved henvendelse til at et
af bestyrelsesmedlemmerne. Der sker ingen refusion af kontingentet.

§5 Kontingentfastsættelse og betaling for medlemskab.
Ved  indmeldelse  i  foreningen  betaler  hvert  medlem  kontingent  til  foreningens
kasserer. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling
fra bestyrelsen.

§6 Rettidig betaling.
Kontingentet betragtes som rettidigt indbetalt, hvis kassereren har modtaget beløbet
senest 1 måned efter tilmelding.

§7 Medlemmets forpligtelser.
For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne med det af generalforsamlingen
fastsatte kontingent.

§8 Bestyrelsens sammensætning, kompetence og mødeforhold.
Foreningen ledes af en bestyrelsesformand og 4 bestyrelsesmedlemmer valgt på den
ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Ingen i bestyrelsen kan
bestride en dobbeltpost.



Foreningen tegnes af den siddende formand og kasserer hver for sig, hvad angår det
økonomiske engagement. Der må ikke stiftes gæld.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2 bestyrelsesmedlemmer samt formanden/næst-
formanden  er  tilstede.  Bestyrelsesmøder  afholdes,  når  formanden  finder  det
nødvendigt,  eller  når  begæring herom fremsættes  af  2  bestyrelsesmedlemmer.  På
bestyrelsesmødet afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens  stemme  afgørende.  De  vedtagne  beslutninger  indføres  i  foreningens
forhandlingsprotokol.

§9 Kassererens forpligtelser.
Kassereren  fører  foreningens regnskab,  modtager  indbetalinger  og  foretager  de
nødvendige udbetalinger.

§10 Regnskab og revision.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet skal indgives til  revision senest primo januar.  Revisorerne gennemgår
regnskabet og forvisser sig om, at kassebeholdning og foreningens øvrige aktiver er
til stede.
Revisorerne har ret til i regnskabsårets løb at kontrollere kassebeholdning samt andre
af foreningens oprettede konti.

§11 Den ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling
indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og holdes hvert år
i januar måned.
Kun sager,  der  er  optaget  på  dagsordenen,  kan  endeligt  vedtages  på  generalfor-
samlingen.
Adgang til og stemmeret ved generalforsamlingen har kun foreningens medlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til
formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen  vælger  en  dirigent,  der  leder  forhandlingerne  og  afgør  alle
spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivelse. Stemmeafgivelse foretages
skriftligt, såfremt 1 medlem forlanger det.

§12 Dagsorden til generalforsamlingen.
Dagsorden på den ordinære generalforsamling vil være:

1.   Valg af dirigent.
2.   Formandens beretning for det forløbne år.
3.   Regnskab for det forløbne år – med revisorernes påtegning.
4.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5.   Forslag fra bestyrelsen og forslag indkommet fra medlemmerne.
6.   Valg af formand i lige år.
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år). Og valg af 2 suppleanter (1 år).
8.    Valg af revisor (2 år) og 1 revisorsuppleant (1 år).      
9.    Eventuelt.



§13 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær  generalforsamling  afholdes  efter  en  beslutning  fra  den  ordinære
generalforsamling,  eller  når  forlangende  herom  fremsættes  af  mindst  1/3  af
foreningens medlemmer, samt når bestyrelsen finder det formålstjenligt.
En  sådan  generalforsamling  skal  afholdes  senest  1  måned  efter  begæringens
fremsættelse og skal indvarsles som den ordinære generalforsamling.
Forslag, der ønskes behandlet på ekstraordinær generalforsamling, skal fremsendes
skriftligt til formanden med begæring om generalforsamlingens afholdelse.

§14 Vedtægtsændringer.
Ændringer  eller  tillæg  til  disse  vedtægter  kan  vedtages  af  en  ordinær
generalforsamling, når 2/3 stemmer for det.

§15 Opløsning af foreningen.
Foreningen kan opløses på en ordinær generalforsamling, hvis  3/4 af foreningens
medlemmer stemmer for det. Hvis vedtagelsen sker med et mindre flertal, skal en
ekstraordinær generalforsamling indkaldes. På denne generalforsamling skal 3/4 af
de fremmødte stemme for en opløsning.

§16 Repertoirevalg og noder.
Korets  dirigent  og  bestyrelsen  planlægger  og  fastlægger  det  repertoirevalg,  som
foreningen  arbejder  med.  Alle  indkøbte  og  udleverede  noder  og  instrumenter  er
foreningen ejendom.

-------------------------------------------

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. juni 2021.

På bestyrelsens vegne


