
Foreningsvedtægter for Københavns Kantatekors Koncertforening

§ 1
Navn og hjemsted 
Foreningens navn er ”Københavns Kantatekors Koncertforening”. Foreningen er stiftet 1. januar 2009.

Foreningens har hjemme i Kildevældskirken, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø. 

§ 2
Foreningens formål
Foreningens formål er at skabe grundlaget for Københavns Kantatekors koncerter og kunstneriske virke.

§ 3
Medlemskreds og -skab 
Alle medlemmer af Københavns Kantatekor optages automatisk som medlemmer i Københavns 
Kantatekors Koncertforening. 

§ 4
Foreningens daglige ledelse
Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der til enhver tid er identisk med bestyrelsen for 
Københavns Kantatekor. Bestyrelsen vælges således på Københavns Kantatekors generalforsamling.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens 
beslutninger.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Ved bestyrelsesmøder føres referat over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§ 5
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kan beslutte ved almindelig stem-meflertal 
uanset antallet af fremmødte. Ved ændring af vedtægter skal dog mindst 2/3 af de fremmødte stemme for.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år samtidig med generalforsamlingen i Københavns Kantatekor, 
dvs. ved korårets slutning i maj måned. Generalforsamlingen indkaldes elektroniske med mindst 3 ugers 
varsel. 

Indkaldelsen skal indeholde information om sted, tidspunkt og dagsorden. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer. 

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til afstemning, skal være formanden i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse.

Alle medlemmer af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 



1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

§ 6
Regnskab og revision 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsen skal senest den 31. januar afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status 
pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med 
revisorernes påtegning og underskrift.

På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen i henholdsvis lige og ulige år 1 revisorer, 
således der til enhver tid er 2 revisorer. Derudover vælges hvert år en revisorsup-pleant. 

Revisorerne skal hvert år inden d. 15. februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er 
overholdt, og at beholdningerne er til stede. Revisorerne fastsætter selv deres arbejdsgang.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke for-eningens 
medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens eventuelle gæld.)

§ 7
Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. 

§ 8
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for 
forslaget.

§ 9
Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamlinger indkaldt med dette for øje, og det er en 
forudsætning at 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til Københavns Kantatekor til 
opførelse af koncerter.
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