Vedtægter for Københavns Kantatekor
§ 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL
Foreningens navn er Københavns Kantatekor
Hjemsted:
Kildevældskirken
Ved Kildevældskirken 2
2100 København Ø
Foreningens formål er at arbejde med kormusik. Foreningen er et kammerkor og deltagerne skal
være medlemmer af foreningen.
§2 MEDLEMSSKAB OG KONTINGENT
Som medlem optages enhver, der af bestyrelsen skønnes kvalificeret som sanger i koret, såfremt der
er ledig plads. Optagelse sker ved en optagelsesprøve.
Bestyrelsen kan ved separate formål supplere koret med sangere.
Foreningens medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan give medlemmer kontingentfrihed.
Bestyrelsen kan bevilge medlemmer orlov uden fornyet optagelsesprøve, såfremt der indgives
skriftlig anmodning med begrundelse til bestyrelsen.
Bestyrelse kan til enhver tid indkalde til fornyet prøve. Foreningens bestyrelse kan bestemme et
medlems midlertidige eller permanente udtræden af koret. Dette kan ske under følgende
omstændigheder:
• Hvis bestyrelsen efter en fornyet prøve ikke finder sangeren kvalificeret.
• Et medlem bliver efter fyldt 55 år automatisk indkaldt til fornyet prøve. Prøven kan derefter
gentages med et tidsinterval, som minimum dog hvert femte år eller efter behov, som
besluttet af bestyrelse og dirigent.
• Hvis bestyrelsens påtale af et medlems manglende fremmøde uden afbud viser sig
resultatløs.
• Hvis et medlem er i restance med kontingent og bestyrelsens henvendelse viser sig
resultatløs.

§3 FORENINGENS LEDELSE
Ledelsen varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær,
korets dirigent, evt. repetitør samt et eller flere menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges
på generalforsamlingen. Bestyrelsens sammensætning, herunder formandsposten og funktioner
inden for bestyrelsen, besluttes af bestyrelsen på det første, konstituerende bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen. Det tilstræbes, at alle stemmegrupper er repræsenteret i bestyrelsen.
Der indkaldes til bestyrelsesmøder af formanden efter behov. I tilfælde, hvor det af tidsmæssige
årsager ikke er muligt at afholde et bestyrelsesmøde før en vigtig beslutning kan træffes, kan denne
træffes afkorets formand, dirigent og repetitør i fællesskab. Hele bestyrelsen orienteres om den
pågældende sag på det tidligst mulige tidspunkt.
Ved bestyrelsesmøder føres referat, som er tilgængeligt for korets medlemmer fx på korets
hjemmeside senest 14 dage efter mødets afholdelse.
§4 GENERALFORSAMLING
Foreningens regnskabsår løber fra 16. maj til 15. maj. Kort tid efter regnskabsårets afslutning
afholdes den ordinære generalforsamling, som indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel.
Dagsorden for generalforsamlingen udsendes sammen med indkaldelsen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller halvdelen af foreningens
medlemmer.
Ved den ordinære generalforsamling udnævnes dirigent for mødet, formand, revisor og bestyrelse
vælges, der laves beretning for det forgangne år, foreningens regnskab fremlægges og godkendes.
Forslag uden for dagsordnen til afstemning på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og kan beslutte ved almindelig
stemmeflertal uanset antallet af fremmødte. Ved ændring af vedtægter skal dog mindst 2/3 af de
fremmødte stemme for.
§5 OPLØSNING AF FORENINGEN
Foreningens opløsning vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved første
generalforsamling skal foreningens opløsning vedtages med 2/3 stemmer for, ved den sidste ved
almindeligt stemmeflertal. På sidste generalforsamling afgøres fordelingen af foreningens midler.
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