
 

 

 

 

 

Vedtægter for Sønderjysk Folkekor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§  1. Korets navn er Sønderjysk Folkekor 
         Koret er medlem af Danske Folkekor. 
         Korets hjemsted er Aabenraa Kommune. 
 
§  2. Korets formål er at give sanginteresserede lejlighed til at synge i kor og fremme sang – og   
         musikinteressen ved at afholde korarrangementer. 
 
§  3. Koret ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. 
         Dirigenten deltager normalt i bestyrelsesmøderne. 
         Dirigenten fastlægger repertoiret og kan rådføre sig med bestyrelsen herom. 
 
§  4. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for en periode af to år og afgår 
         efter tur med 3 henholdsvis 2 medlemmer af gangen. 
         Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter for bestyrelsen, 1 revisor samt en 
         revisorsuppleant. 
         Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 
         Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
§  5. Nye medlemmer kan optages efter henvendelse til bestyrelsen. 
         Bestyrelsen kan fastsætte et maksimum for korets størrelse. 
         Optagelse i koret er betinget af en tilfredsstillende stemmeprøve over for dirigenten. 
         Udmeldelse af koret meddeles bestyrelsen skriftligt. 
         Et medlemskab ophører ved mere end 6 måneders kontingentrestance. 
 
§  6. Korprøve finder sted 1 gang om ugen i mindst 30 uger i en sæson. 
        Sæsonstart 1. mandag i september. 
        Medlemmerne forventes af møde ved hver korprøve undtagen ved nødvendigt forfald. 
        I tilfælde af længerevarende forfald kan medlemskabet, efter aftale med bestyrelsen, 
        være hvilende i en fastsat periode. 
 
§  7. Generalforsamlingen. 
 
        a. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden: 
 1. Valg af generalforsamlingsdirigent 
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
 3. Det reviderede regnskab 
 4. Indkomne forslag 
 5. Budget for indeværende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent 
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant 
 7. Eventuelt. 
 
         b. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt senest 19 dage forud. 
 



        c. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, 
             eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det. 
 
        d. Valg og vedtagelser sker ved almindelig stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer. 
             Skriftlig afstemning finder sted, såfremt 1/3 af de tilstedeværende ønsker det. 
      
        e. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og skal 
             meddeles medlemmerne skriftligt senest 5 dage før generalforsamlingen. 
 
§   8. Regnskabsåret følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december. 
          Medlemmerne bliver opkrævet kontingent halvårligt og betaler inden 15.10 og 15.02. 
          Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra 
          bestyrelsen. 
 
§   9. Ændring af korets vedtægter, herunder beslutning om nedlæggelse af koret, kræver, 
         at ændringen fremsættes som indkommet forslag til en generalforsamling, samt at 
         mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ændringsforslaget. 
         Beslutning om at nedlægge koret skal dog herudover vedtages ved almindeligt stemme- 
         flertal på en ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes 3 uger senere. 
 
§ 10. Hvis koret besluttes nedlagt, overgår dets midler til Grænsekorene under Danske  
          Folkekor. 
 
 
 Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. oktober 1996 
  
 Ændringer foretaget på generalforsamlinger: 
 
 Den 28. september 1998 af §3. 
 Den 22. september 2008 af § 7 stk. a og § 8. 
 Den 18. februar 2019 af § 8. 
 Den 28. februar 2022 af § 8. 
  
             
     
    
 
 


