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        VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ALLEGROKORET  

      Vedtaget 11.12.2017. Ændret på ekstraordinær generalforsamling 11. 06.2018. 

 

§ 1:  Foreningens navn. 

 Foreningens navn er Foreningen Allegrokoret og dens hjemsted er 

 Frihavnskirken på Østerbro i København. 

   

§ 2:  Foreningens formål 

 Foreningens formål er løbende at varetage Allegrokorets interesser og 
 virke, herunder at bistå ved forskellige arrangementer for koret alene eller 

 med andre kor, såvel i ind- som i udland. 
 
 Allegrokoret er et klassisk formiddagskor, som arbejder seriøst med at 

 udvikle kormedlemmernes musikforståelse, sangteknik og den fælles 
 korklang. Herigennem  skaber koret livsglæde og aktivt samvær for 

 medlemmerne. Koret afholder én fast samt én supplerende korprøve 
 ugentligt. 
 

§ 3: Medlemmer. 

 Medlemmer af foreningen er alle kormedlemmer der betaler det fastsatte 

 kontingent, se § 8.  

 

§ 4: Ordinær generalforsamling 

 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i december måned i 

 forbindelse med korets juleafslutning.  

 Generalforsamlingen indvarsles skriftligt pr. mail mindst 14 dage før  

 afholdelse, ved udsendelse af dagsorden og revideret regnskab.   

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 



 være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen af 

 generalforsamlingen. 

 Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem af foreningen, der har 

 betalt medlemskontingent for den  pågældende  sæson. 

 På generalforsamlingen vælges bestyrelsen og suppleanter, jfr. § 6. 

 Valgene gælder for to  år. 

 På generalforsamlingen vælges desuden en revisor, som ikke må være et 

 medlem af bestyrelsen. 

 Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, 

 bortset fra spørgsmålet om foreningens ophør, se § 9. Der kan kun 

 stemmes ved personligt fremmøde, ikke ved fuldmagt. 

 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

 - Valg af dirigent 

 - Godkendelse af dagsorden 

 - Formandens beretning 

 - Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

 - Fastsættelse af kontingent 

 - Forslag fra bestyrelse og medlemmer 

 - Valg af bestyrelse 

 - Valg af revisor 

 - Eventuelt. 

 Foreningens sekretær forestår referatet af generalforsamlingen. 

 

§ 5: Ekstraordinær generalforsamling 

 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen 

 finder det fornødent, eller når mindst 10 af foreningens medlemmer 

 skriftligt stiller krav om det. 

 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, 

 at kravet herom er modtaget.  

 En ekstraordinær generalforsamling indvarsles i lighed med den ordinær 

 generalforsamling.             

 

§ 6: Bestyrelsen 

 Bestyrelsen består af 3 personer: en formand, en næstformand og en 

 sekretær/kasserer.  

 Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer på generalforsam-

 lingen for 2 år ad gangen. Dog efter 1. år er 1 medlem på valg efter 2. år 

 er 2 medlemmer på valg, efter 3. år er 1 medlem på valg osv.  

 Desuden vælges to suppleanter.  



 Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter 

 generalforsamlingen. 

 Bestyrelsesmøder afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker 

 det. Korlederen deltager i bestyrelsesmøderne efter behov. 

 Bestyrelsen assisterer korlederen efter aftale, med praktiske 

 arrangementer o.l. 

 

§ 7: Tegningsregler 

 Foreningen tegnes og forpligtes ved formanden og kassereren i 

 fællesskab. 

 Foreningens medlemmer har ikke økonomiske forpligtelser over for 

 foreningen ud over kontingentet, ligesom de ikke har krav på nogen del af 

 foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

 

§ 8: Økonomi 

 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

 Det årlige kontingent  fastsættes på generalforsamlingen.  

 Det årlige regnskab fremlægges af kassereren med revisionens 

 påtegninger, til godkendelse på den årlige generalforsamling. 

 

§ 9: Foreningens ophør 

 Til beslutning af foreningens ophør kræves mindst 2/3 af medlemmernes 

 tilslutning på en ordinær generalforsamling. 

 Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede ved den ordinære 

 generalforsamling, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær 

 generalforsamling med punktet om foreningens ophør på dagsordenen. 

 Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling tages med 

 almindeligt flertal. 

 Ved foreningens ophør tilfalder alle foreningens aktiver Frihavnskirkens 

 kulturelle arrangementer. 

 

 

 

 

 



Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 11. juni 2018. 

 

                           

________________________      

Formand  Peter Blanner   

 

 

 

 

 

 

 

 


