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Vedtægter for Kolding Mandskor  -  15/9/04 (rev. 16/3/05, 2/4/08, 6/3/13) 

 

§1 
Navn og hjemsted 
Foreningens navn er Kolding Mandskor. 

Koret er stiftet 18. september 1928. 

Hjemsted: Kolding Kommune. 

 

§2 
Formål 
Koret har til formål at virke for god mandskorsang, samt skabe musikalske op-
levelser og udfordringer for koret.  

 

§3 
Optagelse af medlemmer 
Som medlemmer kan optages mænd.  

stk.2 

For at blive kandidatmedlem af koret skal man aflægge og bestå en stemme-
prøve. Prøven aflægges for dirigenten, sangudvalget afgør suverænt om ansø-
geren er egnet til at blive optaget og i givet fald hvilken stemme han skal place-
res på. 

stk. 3 

Optagelse finder først sted, når kandidatmedlemmet efter ca. tre måneders prø-
vetid aflægger og består en kvartetprøve.  Hvis kandidaten ikke består prøven, 
som alene bedømmes af sangudvalget, kan der efter dirigentens skøn inden for 
nogle få uger gennemføres en omprøve.  Når prøven er bestået, er kandidaten 
optaget som medlem af koret, og kontingentbetaling starter måneden efter. 
 

stk. 4 

Hvis et medlem ikke opfylder sine ”sangerpligter” eller handler til skade for for-
eningen kan bestyrelsen indstille ham til eksklusion på en ekstraordinær gene-
ralforsamling. 
 

stk. 5 
Udmeldelse af koret sker ved henvendelse til formanden. 
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§4 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.   

Generalforsamling holdes i marts og indkaldes med mindst to og højest seks 
ugers varsel ved opslag i øvelokalet.  Dagsorden samt evt. forslag offentliggø-
res på samme måde senest en uge før mødet. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset, hvor mange der deltager. 
Kandidatmedlemmer kan overvære generalforsamlingen uden stemmeret. 

stk. 2  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende 
punkter: Valg af dirigent, beretning v/ formanden, beretning v/ sangudvalget, 
regnskab, kontingent, forslag, valg. 

stk. 3 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt 
til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen. 

Vedtægtsændringerne og eksklusionssager kræver, at 2/3 af de fremmødte 
stemmer for. 

stk. 4 

Generalforsamlingen vælger formand, kasserer, sangudvalgsmedlem og yderli-
gere to medlemmer til bestyrelsen, samt en suppleant. Desuden vælger gene-
ralforsamlingen nodearkivar.   

Til at revidere foreningens regnskab vælger generalforsamlingen to revisorer og 
en revisorsuppleant. 

Alle valgene gælder for et år ad gangen. 

 

§5 
Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling holdes, hvis et flertal i bestyrelsen eller mindst 
¼ af medlemmerne ønsker det. I begge tilfælde skal der foreligge en motiveret 
dagsorden. Generalforsamlingen holdes senest fire uger efter at der er fremsat 
begæring herom. Indkaldelsen sker ved opslag i øvelokalet mindst to uger for-
inden.  
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§6 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær samt udpeger med-
lemmer til kollegiale opgaver.  

Bestyrelsen udarbejder og godkender sin forretningsorden. Referat af bestyrel-
sesmøder underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer og fordeles 
straks derefter til alle foreningens medlemmer. Det kan bl.a. ske via foreningens 
hjemmeside. 

stk. 2 

Bestyrelsen ansætter og afskediger korets dirigent.  

stk. 3 
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelses-
medlem.   

 

§7 
Regnskab 
Foreningens regnskab følger kalenderåret, og det fremlægges til godkendelse 
på generalforsamlingen 

stk. 2 

Ved et medlemsmøde i september gives en orientering om korets økonomiske 
status. 

stk. 3 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for de økonomi-
ske forpligtelser, som foreningen måtte have påtaget sig.  

 
§8 
Kontingent 
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentrestance ud over tre 
måneder kan medføre udelukkelse af koret. 

stk. 2 

Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde i en periode fritage et medlem helt 
eller delvist for betaling af kontingent.  
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§9 
Sangudvalg 
Dirigenten og det generalforsamlingsvalgte sangudvalgsmedlem udgør sangud-
valget. 

Sangudvalget vælger repertoire og sammensætter programmer til koncerter. 

 

§10 
Øveaftener 
Bestyrelsen fastsætter en ugentlig øveaften. 

stk. 2 

Udebliver et medlem ofte fra sangøvelserne kan bestyrelsen udelukke ham af 
koret.  

stk. 3  

Bestyrelsen sikrer, at der hver øveaften føres protokol over fremmødte og fra-
værende medlemmer. 

 

§11 
Hvilende medlem 
Et medlem kan med begrundelse i personlige forhold - efter aftale med forman-
den - midlertidigt udtræde af koret. Sangudvalget kan gøre genoptagelse af 
medlemskabet betinget af en ny kvartetprøve. 

 

§12 
Vedtægtsændring 
Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, 
kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

§13 
Opløsning 
Forslag om opløsning af koret kan fremsættes af en enig bestyrelse eller af 1/3 
af korets medlemmer.  I begge tilfælde kræve at forslaget er skriftligt formuleret 
og begrundet samt underskrevet af forslagsstillerne. For at forslaget kan vedta-
ges skal mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemme for. Opnår forslaget over 
halvdelen af stemmerne, men ikke den nødvendige majoritet, holdes der inden 
for fire uger en ny generalforsamling. Her vil forslaget blive vedtaget, såfremt 
2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.  



 

 5 

I tilfælde af opløsning skal foreningens midler overdrages til Kolding kommunes 
kulturforvaltning til brug ved kulturelle arrangementer. 

 
Ovenstående vedtægter erstatter Kolding Mandskors love dateret 29. marts 2000. Således ved-
taget på ekstraordinær generalforsamling 15. sep. 2004, Henning Mikkelsen, dirigent. 

§ 4 og § 6 ændret på generalforsamling 16. marts 2005. J. Ruby, dirigent 

§ 3 ændret på generalforsamling 2. april 2008.  J. Ruby, dirigent. 

§1, §3 stk.3, §4 stk.4, §6 stk.1 og 3, §10 stk.1 ændret på generalforsamling 6. marts 2013.  
J. Ruby, dirigent  


