VEDTÆGTER for PRÆSTØKORET
Navn: Korets navn er Præstøkoret
Korets hjemstedskommune er Vordingborg.
Formål: Korets formål er at arbejde for fremme af amatørkorsang, bl.a. ved
ugentlige sangaftener og afholdelse af koncerter.
Medlemmer: Alle, som er aktivt interesserede i amatørkorsang og som
stemmemæssigt passer ind i koret, har mulighed for at blive medlemmer af koret.
Generalforsamling: Afholdes hvert år inden 1. juli med mindst 14 dages varsel og
med følgende dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger beretning
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg.
7. Drøftelse af fremtidige aktiviteter.
8. Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen må være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden
generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når det begæres af 1/3 af
medlemmerne eller af et flertal af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling
indkaldes med mindst 1 måneds varsel og senest 1 måned efter begæring er
fremsat.
Alle vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er dog forslag, der
gælder ændringer af korets love eller forslag om korets opløsning. Sådanne forslag
kan kun vedtages af generalforsamlingen, såfremt 2/3 af medlemmerne er mødt og
2/3 af de fremmødte stemmer derfor.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men hvis der er flertal for forslaget,
forelægges sagen for en ekstraordinær generalforsamling, og her afgøres ovenfor
nævnte forslag ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsen: Vælges af generalforsamlingen og består af 1 formand og 4
bestyrelsesmedlemmer.

Formanden vælges for 1 år ad gangen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2
år. Der afgår efter tur 2 medlemmer hvert år.
Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen 1 suppleant samt 2 revisorer.
Senest 14 dage efter generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv med
næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen udpeger en nodearkivar, der sammen med korets dirigent og
suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Opløsning: I tilfælde af korets opløsning tilfalder korets formue kor
sammenslutningen Kor 72, som arbejder for fremme af amatørkorsangen.

Vedtaget på Generalforsamlingen den 20. marts 2018

