VEDTÆGTER FOR LUNAKORET
1. Navn
Korets navn er Lunakoret.
2. Formål
Lunakorets formål er at dyrke flerstemmig korsang på et stadigt højere niveau, samt gennem
et alsidigt repertoire at stifte bekendtskab med forskellige genrer både på dansk og andre
sprog. Dette foregår med sangglæde og fællesskab som drivkraft.
3. Optagelse
Koret er for kvinder. Ind- og udmeldelse sker hos dirigenten. Korprøve aflægges hos
dirigenten og optagelse sker under hensyntagen til balance mellem stemmegrupperne. Koret
tillader en prøvetid på tre koraftener, inden indmeldelse foretages. Dette gælder også fra
dirigentens side.
4. Orlov
Ønske om orlov fremsendes skriftligt til formanden.
5. Fremmøde
Koret mødes én gang ugentlig fra og med august til og med maj. Alle deltagere skal møde
rettidigt til øveaftenen samt undgå forsømmelse. Afbud gives til formanden. Fravær uden
afbud tre på hinanden følgende gange betragtes som udmeldelse. Ved udmeldelse afleveres
kortørklædet og den sorte sangmappe.
6. Generalforsamling
Korets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år mellem 1. august og
1. november. Der indkaldes på en øveaften senest fjorten dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne.
7. Dagsorden for generalforsamlingen
Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Gennemgang og godkendelse af regnskab
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Orientering om korets arbejde i det kommende år
Indkomne forslag
Eventuelt
Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal på generalforsamlingen.

8. Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Dirigenten er fast medlem af bestyrelsen. De øvrige 6
bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen med halvdelen
på valg hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Revisor og en suppleant vælges for ét år ad gangen.
Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere personer til, enten alene eller i
fællesskab, at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i økonomiske
anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske
bankprodukter.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af koret indgåede økonomiske forpligtelser.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Suppleanten kan deltage.
Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg efter behov.
9. Regnskab
Regnskabsåret er fra 1.8-31.7. Regnskabet revideres af revisor og godkendes af
generalforsamlingen.
10. Kontingent
Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Halvårligt kontingent betales senest en
måned efter start i august og i januar.
11. Repertoire
Dirigenten har ansvaret for korets repertoire.
12. Hjemsted
Korets hjemsted er i Fredericia på den til enhver tid værende formands adresse.
13. Påklædning til korarrangementer
Sort med mindre andet aftales.
14. Logo
Gul halvmåne på mørk baggrund.
15. Opløsning af Lunakoret
Opløsningen af koret kræver 2/3 flertal på en ekstraordinær generalforsamling.
Kassebeholdningen udbetales til korets medlemmer.

Vedtaget med ændringer på generalforsamlingen tirsdag den 24. oktober 2017.

