§ 10.

Tegning.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast
ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 11.

Bestyrelsens opgaver.

1.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

2.

Bestyrelsen vælger korets leder ud fra foreningens formål.

3.

Bestyrelsen arbejder sammen med korets leder om at opnå optimalt musikalsk og social
niveau.

§ 12.

Bestyrelsesbeslutninger.

1.

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for.

2.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest på næste møde.

3.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Driftsregnskab og status skal senest den 31.
januar afleveres til revision.

§ 13.

Opløsning af foreningen.

1.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet
blandt de fremmødte, som skal udgøre mindst halvdelen af medlemmerne. Opnås dette
fremmøde eller denne majoritet ikke kan de fremmødte med almindelig stemmeflertal
bestemme, at der skal indkaldes til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan
vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

2.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens økonomiske midler fordeles til lokale kulturelle
formål efter anvisning fra bestyrelsen. Foreningens arkiv skal overdrages Sorø Bibliotek.

Således vedtaget den 20. juni 1994
med ændringer den 12. maj 1997, den 19. marts 2001, den 26. marts 2007, og den 23 marts 2015.

Vedtægter for
Sorø Underholdningskor
Senest ændret i marts 2015

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Sorø Underholdningskor.
Foreningen er stiftet den 2. maj 1994.
Foreningens hjemsted er Sorø Kommune.

§ 7. Generalforsamlingen.
1.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned
og indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel med angivelse af dagsorden, regnskab for
foregående år, samt budget for indeværende år.

2.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14
dage før og udsendes til medlemmerne senest 6 dage før generalforsamlingen. Der kan kun
træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen eller indkommet som anført,
medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder..

3.

Alle fremmødte, aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret.

4.

På generalforsamlingen afgøres sager ved almindeligt stemmeflertal.
Dog kræves til vedtægtsændringer samt til udelukkelse af medlem mindst 2/3 af de afgivne
stemmer.

5.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

6.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 2. Formål.
Foreningens formål er med sang og musik at sprede glæde gennem showpræget underholdning og
andre kulturelle aktiviteter.

§ 3. Medlemmer.
1.

Som medlemmer af foreningen kan optages sangglade unge og voksne.
Som støttemedlemmer kan optages enhver.

2.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil.
Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
§ 8. Dagsorden.

§ 4. Bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling skal følgende behandles:

1.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmerne er skiftevis på valg, 2 i lige år, 3 i ulige år.

2.

Aflæggelse af beretning.

3.

Forelæggelse af revideret regnskab og budget med forslag om kontingent.

3.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.
4.

Behandling af forslag.

5.

Valg af bestyrelse, suppleant og 2 revisorer.

6.

Eventuelt.

§ 5. Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.
§ 6. Økonomi.
1.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de foreningen
indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

2.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover
kontingentforpligtelsen.

3.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.

4.

Foreningens medlemmer hæfter for de udleverede noder.
Noderne må ikke kopieres eller distribueres til andre.
Erstatning for bortkomne noder sker efter retningslinier, der fastsættes af bestyrelsen.

1.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det
nødvendigt eller når mindst 1/4 af foreningens samlede, aktive medlemmer skriftligt stiller
krav herom med forslag til dagsorden.

2.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er formanden i
hænde.
Varslet til medlemmer skal være på mindst 21 dage.

