VEDTÆGTER

Nordjysk Pigekor
§1. NAVN
1.1. Foreningens navn er Nordjysk Pigekor.
1.2. Foreningens hjemsted er Hjørring.
§2. FORMÅL
2.1. Foreningen formål er at udøve korvirksomhed på højt niveau for piger i det nordjyske område.
§ 3. MEDLEMMER
3.1. Aspiranter i Nordjysk Pigekor synger i Nordjysk Pigekors Juniorkor
3.2. Suppleanter i Nordjysk Pigekor
3.3. Korsangere i Nordjysk Pigekor
3.4. Forældre til under § 3.1, 3.2 og 3.3 nævnte (passive medlemmer)
§ 4. KONTINGENT - REGNSKAB - FORPLIGTELSER
4.1. Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen
udarbejdet budget for det følgende regnskabsår.
4.2. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.
4.3. Nordjysk Pigekor hæfter alene med sin formue for sine forpligtelser. Der påhviler ikke medlemmer
personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.
§ 5. GENERALFORSAMLING
5.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
5.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udløb af første kvartal.
5.3. Indkaldelse indeholdende dagsorden, budget og forslag til kontingent udsendes med mindst 14
dages varsel.
5.4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden
senest 7 dage før generalforsamlingen
5.5. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen
5.6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages:
1. Valg af dirigent for generalforsamlingen
2. Formandens beretning
3. Forkvinden orienterer om det forløbne års arbejde
4. Dirigenten orienterer om det forløbne års arbejde
5. Godkendelse af revideret regnskab
6. Budget og fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg jf. § 7.1 og § 7.3
9. Eventuelt

5.7. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
5.8. Forældrene f. § 3.4) har 1 stemme for hvert barn f. § 3.1, 3.2 og 3.3)
5.9. Der foretages skriftlig afstemning når mindst 1 medlem begærer det. Ved personvalg foretages
altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater end der skal vælges.
5.10. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.
5.11. Den siddende sekretær udfærdiger referat fra generalforsamlingen.
§ 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
6.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst
halvdelen af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom til formanden.
6.2. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat
6.3. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 7 dages
varsel
6.4. Beslutninger træffes på samme måde som for ordinær generalforsamling
§ 7. BESTYRELSE
7.1. På generalforsamlingen vælges 6 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant til bestyrelsen blandt
forældre Uf § 3.4 til de under § 3.1 , 3.2 og 3.3 nævnte medlemmer
7.2. Valgperioden er 2 år, dog så vidt muligt at der kun er 3 personer på valg hvert år. Suppleant til
Bestyrelsen vælges hvert år.
7.3. På generalforsamlingen vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant så vidt muligt blandt forældre Uf.
§ 3.4 til de under § 3.1, 3.2 og 3.3 nævnte medlemmer. Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.
7.4. Nordjysk Pigekor ledes af en bestyrelse på 7 personer. Dirigenten er fast udpeget.
7.5. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Blandt bestyrelsesmedlemmerne
udpeges desuden en ansvarlig i forhold til Lov om Folkeoplysning. Pågældende skal have bopæl i den
kommune, hvor Nordjysk Pigekor har hjemsted jf. § 1 .
7.6. Formanden og kassereren i forening tegner Nordjysk Pigekor i økonomisk henseende. Dog kan
optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i bestyrelsen.
7.7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
7.8. Bestyrelsen holder møder mindst 4 gange om året og desuden efter behov. Formanden indkalder
til disse.
7.9. Det påhviler bestyrelsen at der etableres en pigebestyrelse blandt de under §3.3 nævnte
medlemmer til varetagelse af følgende tillidshverv:
a. Forkvinde
b. Socialminister
c. Nodearkivar
d. Adressefører
e. Dagbogsfører
f. Koruniformer
g. Hjemmeside og sociale medier
7.10. Dirigent og forkvinde deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
§ 8. DIRIGENT
8.1. Bestyrelsen ansætter dirigent og evt. yderligere instruktører for Nordjysk Pigekor.

8.2. Dirigent og sangcoach for Nordjysk Pigekor aflønnes efter reglerne i Lov om Folkeoplysning for så
vidt angår korprøverne. For medvirken ved korets koncerter og øvrige aktiviteter aftales et særligt
vederlag.
8.3. Bestyrelsen og dirigenten træffer i fællesskab aftale om korets arrangementer
8.4. Bestyrelsen kan tillige ansætte en vicedirigent.
§ 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER
9.1 . Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på dagsordenen for en
generalforsamling og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer (inkl. stemmer ikke) stemmer for.
§ 10. FORENINGENS OPLØSNING
10.1. Ved foreningens eventuelle opløsning skal bestyrelsen søge korets midler genanvendt til et formål
svarende til det under § 2 nævnte.

Nærværende reviderede vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 21. marts 2019.
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