Vedtægter for Vestjysk Koncertkor
Revideret på generalforsamlingen 27.02.2016
I
1. Korets navn er Vestjysk Koncertkor. Korets hjemsted er Holstebro kommune.
2. Korets formål er at dyrke såvel kirkelig som verdslig vokalmusik.

II
Korets medlemmer
1. Som medlemmer kan optages enhver som skønnes at have de fornødne musikalske forudsætninger på baggrund af en stemmeprøve med dirigenten.
2. Der tilstræbes balance mellem stemmerne i koret. Derfor må optagelsesegnede evt. sættes på
venteliste.
3. Af hensyn til korets arbejde forventes det, at man møder hver gang. I tilfælde af forfald sendes
afbud til formanden. Afbud mere end 3 gange pr. projekt kan medføre overflytning til passivt medlemskab.
4. Kan et medlem forudse, at vedkommende i en periode ikke kan holde en rimelig mødeprocent,
er det muligt at melde sig passiv for et projekt. Der betales uændret kontingent.
5. Korets medlemmer betaler kontingent 1 x årligt, pr. 1. april. Kontingentets størrelse fastsættes
af generalforsamlingen.
6. Udtræden af koret skal meddeles bestyrelsen.

III
Bestyrelsen
1. Korets bestyrelse består af 7 medlemmer samt dirigenten. Det tilstræbes, at de forskellige lokalområder repræsenteres i bestyrelsen.
2. Bestyrelsen har den administrative ledelse af koret, herunder ansvaret for korets økonomi og
medlemstilgang. Regnskabsperioden er 01.01. - 31.12.
2.1 Vestjysk Koncertkor hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
3. Det er endvidere bestyrelsens opgave gennem afholdelse af arrangementer for korets medlemmer af såvel musikalsk som selskabelig art at bidrage til skabelsen af et inspirerende kormiljø.
4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede.
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5. Formanden har tegningsret for koret.
Musikudvalget
1. Bestyrelsen og dirigenten fastsætter repertoiret i fællesskab.
Valg af bestyrelse og revisor
1. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig selv.
2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog forskudt sådan at halvdelen er på valg hvert år i januar.
3. 2 revisorer vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
4. 2 suppleanter vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
5. 2 revisorsuppleanter vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

IV
Generalforsamlingen
1. Generalforsamlingen er korets højeste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og indkaldes via mail 1 måned før.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskabet
4. Behandling af indkomne forslag
5. De årlige valg
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være afleveret skriftligt til bestyrelsen
senest 14 dage før generalforsamlingen. Ethvert medlem kan fortabe sin stemmeret ved udeblivelse fra korprøverne uden varsel udover 2 måneder eller ved kontingentrestance udover 2 måneder.
3. Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af:
1. Formanden
2. 2 bestyrelsesmedlemmer i forening
3. 1/3 af korets medlemmer
4. Beslutninger (herunder beslutninger om vedtægtsændringer) træffes ved almindeligt flertal og
protokolleres.
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V
Opløsning af koret
Korets opløsning skal afgøres af 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der
holdes med 14 dages mellemrum, og hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer
er mødt. Heraf skal mindst 2/3 stemme for korets opløsning.
Ved korets opløsning uddeles korets midler i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.
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