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Vedtægter for Sødal Happy Singers 
 
§ 1. 
Foreningens navn og hjemsted. 
Foreningens navn er Sødal Happy Singers.  
Foreningen er dannet på en stiftende generalforsamling den 14. maj 2013. 
Foreningens hjemsted er Rødding, i Viborg Kommune. 
Koret øver i Rødding kirke. 
Korets adresse er den samme som bestyrelsesformandens. 
 
§ 2. 
Foreningens formål. 
Sødal Happy Singers er et kvindekor, hvor vi tager det ganske alvorligt at : 

• Have det sjovt 
• Udfordre os selv og vores sangstemmer 
• Opleve glæden ved at synge sammen 
• Sprede glæden ved musik og sang når vi optræder ved koncerter 
• Nyde og styrke det sociale samvær medlemmerne imellem 

 
§ 3. 
Korets repertoire 
Korets repertoire består af en god blanding rytmisk musik, pop og gospel. 
Der synges både på dansk og engelsk. 
I alle korfaglige spørgsmål har korlederen den endelige afgørelse. 
Noder/tekster udsendes pr. mail eller deles på internettet, og printes af kormedlemmerne selv. 
 
§ 4. 
Medlemskab 
I koret kan optages enhver der har lyst til at synge i et kvindekor, og som kan tilslutte sig 
foreningens formål. 
Nye medlemmer har 3 øveaftener gratis, før bindende medlemskab. 
Der er ikke krav om nodekendskab eller aflæggelse af stemmeprøve. 
Afbud sendes pr. mail eller sms til korlederen. 
 
§ 5. 
Kontingent 
Kontingent til dækning af korets aktiviteter, herunder løn til korleder, fastsættes på den ordinære 
generalforsamling. 
Nye medlemmer binder sig og betaler for en halv sæson.  
Nuværende medlemmer binder sig og betaler for én hel sæson.   
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§ 6. 
Regler for udmeldelse og eksklusion af et medlem 
Ethvert medlem af koret kan melde sig ud med virkning fra næste kontingentperiode. 
Der tilbagebetales ikke kontingent. 
Er et medlem i længerevarende kontingentrestance, kan bestyrelsen vedtage at ekskludere det 
pågældende medlem. 
 
§ 7. 
Bestyrelse 
Bestyrelsen er korets øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. 
 
Bestyrelsesformanden har tegningsret for foreningen. 
 
Bestyrelsen har, i samarbejde med korlederen, det praktiske, administrative og økonomiske ansvar i 
forbindelse med korets drift. 
 
Bestyrelsen består af 5 kormedlemmer + 1 suppleant, som vælges for 2 år af gangen. 
 
På den stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant dog for 1 år, og 
er dermed på valg ved den næstkommende generalforsamling.  
De 2 bestyrelsesmedlemmer+ 1 suppleant, som skal vælges for 1 år, kan evt. udvælges ved 
lodtrækning, efter at valget af den samlede bestyrelse har fundet sted. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
 
Korlederen er ansat af bestyrelsen og har møderet til bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. 
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for 
korets drift. 
 
Koret forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens 
eller næstformandens. 
 
§ 8. 
Hæftelse 
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens 
forpligtelser. 
 
§ 9. 
Regnskabsår 
Foreningens regnskabsår er fra 1. august til 31. juli. 
På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent. 
Regnskabet revideres 1 gang årligt efter regnskabsårets afslutning, og det reviderede regnskab skal 
forelægges og underskrives af bestyrelsen, før det forelægges på generalforsamlingen. 
 
§ 10. 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen er korets øverste myndighed. 
 
Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang om året, senest i oktober. 
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Der indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse pr. brev eller e-mail til alle 
aktive kormedlemmer. Der vedlægges dagsorden, regnskab og forslag til budget. 
 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 
8 dage før mødet. 
 
Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter : 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Formandens beretning om koret virke i det forløbne år. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget 
4. Fastlæggelse at kontingent. 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt. 

 
§ 11. 
Vedtægtsændringer. 
Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på generalforsamlingen, og kræver 2/3 af de 
fremmødte medlemmers stemmer. 
Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være gjort rede for forslag om vedtægtsændring. 
 
§ 12. 
Foreningens ophør. 
Foreningen kan kun opløses af en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt med dette ene punkt på 
dagsordenen. 
Foreningens ophør kan kun vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. 
 
Ved foreningens ophør beslutter bestyrelsen, hvordan eventuelle midler skal anvendes til alment 
kulturelle formål. 
 
Ovenstående vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling, den 14. maj 2013 
 
Bestyrelsens underskrifter : 
 
Malene Olesen, sekretær 
 
Ingrid Knudsen, kasserer 
 
Lis Bogner, menigt medlem 
 
Anne Vind, formand 
 
Lis Madsen, næstformand 
 
Ulla Bisgaard Kristensen - suppleant  

 


