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Klapper Sangerne
Vedtægter

§1
Koret er under navnet KlapperSangerne stiftet d. 14. december 2010 og har hjemsted i Ballerup
Kommune.
§2
Koret optager såvel aktive som passive medlemmer.
§3
Korets målsætning er at skabe en fælles sang- og musikforståelse via en seriøs og
engageret kortræning. Der tilstræbes størst mulig inspiration og oplevelse for det enkelte
medlem ved deltagelse i koncerter og arrangementer, og via disse at få viderebragt denne
sang- og musikforståelse ud til publikum.
§4
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt snarest efter regnskabsafslutningen, dog senest
d. 31 marts. Der indkaldes til generalforsamling, elektronisk eller skriftlig, med mindst 14 dages
varsel. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig
ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte aktive medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller 1/3 af
de aktive medlemmer begærer det.
§5
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år.
Formanden ”tegner” foreningen. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen,
formand i lige år og kasserer i ulige år.
Et bestyrelsesmedlem vælges i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og arkivar.
Generalforsamlingen vælger for et år: 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer, 1
revisorsuppleant.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke medlemmer, der efter bestyrelsens opfattelse ved
restanceforhold eller deres adfærd modarbejder korets målsætning.
En sådan beslutning kan ankes ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
§6
Vedtægtsændringer besluttes på generalforsamlingen med 2/3 flertal blandt de fremmødte
medlemmer.
§7
Økonomi: Korets regnskabsår følger kalenderåret. Generalforsamlingen godkender det reviderede
regnskab, budget, kontingent og formueforhold.
§8
Opløsning af koret kan alene besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt aktive
medlemmer. Denne afgørelse skal endvidere bekræftes på en efterfølgende generalforsamling med
almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Ved opløsning af foreningen overgår evt. formue til en anden musisk forening i kommunen.
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