Vedtægter for foreningen ”Farum Gospel”
§ 1.
Navn og hjemsted
Foreningen ”Farum Gospel” er stiftet den 18. maj 2009 og har hjemsted i Furesø Kommune.
Adresse er: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum.
§ 2.
Foreningens formål
Foreningens formål er at skabe rammerne for et gospelkor, hvori alle, unge som ældre kan
mødes og synge sammen. Koret giver lejlighedsvis koncert dels i kommunen dels i resten af
landet.
§ 3.
Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Foreningen er ikke medlem af andre organisationer.
§ 4.
Medlemskreds og kontingent
Stk. 1.
Som medlem i Foreningen ”Farum Gospel” kan alle optages. Kor erfaring er ikke en
forudsætning.
Ved indmeldelse skal oplyses E-mailadresse, telefonnummer samt adresse.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen og godkendes af
generalforsamlingen. Kontingentet opkræves to gange årligt henholdsvis januar og august.
Stk. 2.
Indmeldelse foregår efter tre øvegange i starten af sæsonen. Hvis et medlem helt
ekstraordinært indmeldes midt i en sæson, kan en eventuel reduktion af kontingentet
fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 3.
Gentagen restance af kontingent kan af bestyrelsen medføre udmeldelse af medlemmet.
Stk. 4.
Udmeldelse midt i en sæson medfører ikke tilbagebetaling af evt. rest kontingent.
Stk. 5.
I forbindelse med udmeldelse, som skal ske skriftligt til bestyrelsen på mailadressen
farum.gospel@gmail.com, skal medlemmets eventuelle mellemværende med foreningen
afvikles.
§5
Generalforsamling
Stk. 1.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og medlemmerne indkaldes
skriftligt med mindst tre ugers varsel.
Stk. 2.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3.
Alle betalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
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Stk. 4.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens/formandens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Forelæggelse af næste års budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til § 6, stk. 1.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt, herunder valg/nedsættelse af udvalg.
Stk. 5.
Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens
beslutninger indføres i protokol/referat.
Stk. 6.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9.
Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes
inden en måned, når mindst 20% medlemmer skriftligt stiller krav herom.
Generalforsamlingen skal afholde senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
§6
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, der vælges
af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Tillige vælges to suppleanter for et år ad gangen.
Stk. 2.
Formand, sekretær og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.
Stk. 3.
Næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
Stk. 4.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 8.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/
beslutninger.
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§7
Regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december (regnskabsåret skal følge kalenderåret).
Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab underskrevet af bestyrelsen udsendes senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse til foreningens medlemmer. Regnskabet gennemgås på
generalforsamlingen.
§8
Tegningsregler
Foreningen tegnes af kassereren. Ved økonomiske dispositioner over kr. 1000,00 kræves
underskrift af formand og kasserer i forening.
§9
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.
§ 10
Opløsning
Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje med
¾ af alle medlemmer til stede samt at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Stk. 2.
Generalforsamlingen har vedtaget, at ved opløsning af foreningen vil en eventuel formue gå til
Folkekirkens nødhjælp.
Datering og underskrift:
Således enstemmigt vedtaget ved ekstraordinær afstemning mandag den 2. juni 2014.

Underskrevet den 9. juni 2014 af:
Dirigentens navn og underskrift:

Formandens navn og underskrift:

_________________________
NIELS CARSTENS

__________________________
DORTE VENNITS-HAMMER
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