
 
 
 
 
 
 
 

 

Vedtægter for Sønderjysk pigekor 

§1 Foreningen.  
1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er 
Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i 
alderen 6-20 år..  

§2 Medlemmer.  
2.1 Som medlemmer optages enhver, som deltager i pigekoret.  
2.2 Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket efter bestået optagelsesprøve. 
2.3 Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første 
halvår.  
2.4 Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens 
medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt 
optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende generalforsamling.  
2.5 Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld 
til foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft 
af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsbetingelser, kan kun genoptages med 
samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne. 
2.6 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves 
forud for hver periode.  
2.7 Udmeldelse finder sted ved meddelelse til dirigenten.  
2.8 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af 
medlemskabet flydende forpligtigelser, eller som handler til skade for foreningen. 
Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de 
fremmødte træffer endelig afgørelse.  
2.9 Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden 
videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af 
kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtigelsen for det regnskabsår, i 
hvilken udelukkelsen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelsen for 
medlemskab, nemlig at deltage i pigekoret, slettes ved bestyrelsen foranstaltning.  

§3 Bestyrelsen.  
3.1 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som er sammensat på følgende 
måde:  

3.1.1•         Korets dirigenter.  
3.1.2•         5 – 7  bestyrelsesmedlemmer, som vælges af generalforsamlingen  
3.1.3•         Yderligere 1 medlem, som repræsenterer andre dele af det Sønderjyske 

musikliv eller 1 medlem som bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, kan 
udpeges for et år af gangen.    



 
 
 
 
 
 
3.2 Valgbare til bestyrelsen er medlemmer over 16 år, forældre til nuværende eller 
tidligere medlemmer eller 1 medlem iht. §3.1.3.  
3.3 Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder 
bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed.  
3.4 Bestyrelsen ansætter og afskediger korets dirigenter. Hvis der ansættes en dirigent 
har de allerede ansatte dirigenter vetoret ved udvælgelsen af dirigentkollega. 
  
3.5 Derudover er bestyrelsens opgave som følger:  

3.5.1•         At stå for korets økonomi, regnskab og budget - herunder fastlæggelse af               
kontingent og -opkrævningsperioder.  
3.5.2•         Løbende at planlægge korets og foreningens arbejde. 
3.5.3•         At formidle og medvirke til udadrettede aktiviteter som koncerter, turneer, 
rejser mm .  

 
3.6 Bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter vælges for 2 år af gangen. Således at der i 
lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Det er muligt at blive genvalgt. 
Afgår medlemmer i utide tiltræder en af de to suppleanter som herefter overtager det 
afgående medlems valgperiode. I tilfælde af at der afgår et medlem af bestyrelsen, uden 
at der er flere suppleanter eller hvis alle pladser ikke besættes ved generalforsamlingen, 
er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv.  

3.7 Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig 
selv, med en formand, næstformand, kasserer og en sekretær.  

3.8 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes årligt mindst 4 
bestyrelsesmøder. Det er formandens ansvar at indkalde og afvikle møderne. Over 
bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller 
næstformanden og referenten.  
3.9 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun 
beslutningsdygtig hvis mindst 2/3 af bestyrelsen er samlet. 
3.10 Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme 
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  
3.11 Bestyrelsen har pligt til at påse, at foreningen virksomhed er i overensstemmelse 
med gældende love og med foreningens vedtægter. Bestyrelsen har endvidere pligt til at 
tilse, at korets målsætning og formulering efterleves.  

§4 Generalforsamling.  
4.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  
4.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i tiden 1. marts til 31. april for 
foreningens medlemmer.  
4.3 Generalforsamlingen indkaldes ved brev eller mail til medlemmerne med 4 ugers 
skriftlig varsel. Til indkaldelsen skal vedlægges dagsorden og revideret regnskab.  
Følgende dagsorden skal behandles:  

•         Valg af dirigent  



 
 
 
 
 
 

•         Valg af referent  
•         Formandens beretning  
•         Kordirigenternes beretning  
•         Fremlæggelse af regnskab  
•         Godkendelse af beretninger og regnskab  
•         Valg af bestyrelsesmedlemmer  
•         Valg af suppleant  
•         Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant 
•      Indkomne forslag 
•      Eventuelt 

 
4.4 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal 
indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom 
med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 
6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. Indkaldelse sker efter retningslinierne 
for ordinær generalforsamling.  

4.5 Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremsat til afstemning uden for den kendte 
dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før 
generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7 dage inden 
samme. 

4.6 Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget  på dagsordenen, eller som 
er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er tilstede og 
tiltræder.     

4.7 Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer og/eller op til to 
forældrerepræsentanter for medlemmerne.  

4.8 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 16 år og en 
forældrerepræsentant for medlemmer under 16 år. Ved afstemninger kan 
forældrerepræsentanter afgive en stemme for hvert barn, man har, der på det pågældende 
tidspunkt er medlem af Sønderjysk Pigekor og som er under 16 år. Medlemmer over 16 
år, som synger i pigekoret, er stemmeberettigede på egne vegne og eventuelt efter 
fuldmagt fra forældre for søskende i pigekoret under 16 år.  

4.9 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot en af de tilstedeværende 
medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun 
kan gives til et andet medlem over 16 år, eller en anden stemmeberettiget 
forældrerepræsentant, og således at hver stemmeberettiget til generalforsamlingen kun 
kan medbringe en fuldmagt.  
   
4.10 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af 
generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.  



 
 
 
 
 
 
4.11 På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om 
foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne 
regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og revisor samt 1 
revisorsuppleant. Revisor og revisor suppleant vælges for 1 år. 
 
 

§5 Regnskab og formue.  
5.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  
5.2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskabet. Foreningens 
regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 
5.3 Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen 
godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en 
sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og 
udarbejder foreningens årsregnskab.  

5.4 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den på 
generalforsamlingen valgte revisor, som skal være valgt blandt medlemmerne 
udenfor bestyrelsen.  
5.5 Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange 
indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre 
bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.  

§6 Tegningsregler og hæftelse.  
6.1 Foreningen tegnes udadtil af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem 
af bestyrelsen.  
6.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forpligtigelser, der påhviler foreningen .  

§7 Vedtægtsændringer.  
7.1 Ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages på generalforsan1lingen. 
Forslaget skal udsendes til medlemmerne senest 14 dage inden generalforsan1lingen. 
Vedtægtsændringer, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtaget med 2/3 
majoritet blandt de afgivne stemmer på generalforsamlingen.  

§8 Opløsning.  
8.1 Foreningens opløsning kan kun ske efter afholdelse af en ekstraordinær 
generalforsan1ling. Mødet skal være skriftligt indkaldt med mindst 14 dages varsel.  
Opløsningen kræver 2/3 majoritet blandt samtlige stemmeberettigede efter §4. Opnås 
denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny 
generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de 
fremmødte medlemmer eller stemmeberettigede efter §4.  



 
 
 
 
 
 
8.2 Råderetten over foreningens aktiver overgår til den frivillige musikundervisning i 
Sønderborg Kommune, med den klausul, at disse skal anvendes til kor virksomhed for 
børn og unge i Sønderjylland.  

Vedtægterne er vedtaget på årsmødet den 7/4-1999 og ændret på årsmødet den 
17/4-2002, den 5/3-2008 samt den 24. marts 2010  og igen ændret på 
generalforsamlingen d. 7/3-2012. 

 

 


