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Vedtægter for Fællesklang Aarhus 
 

§1  
Foreningens navn 

 

Stk. 1.: Foreningens navn er Fællesklang 
          Aarhus. 
 
Stk. 2.: Foreningen har hjemsted i Aarhus. 
 
Stk. 3.: Foreningen har CVR-adresse på den til 
           enhver tid fungerende 
           bestyrelsesformands privatadresse. 
 

§2  
Formål 

 

Stk. 1.: Foreningen er et amatørungdomskor. 
 
Stk. 2.: Foreningen vil – med korsang som 
           omdrejningspunkt – skabe et 
           fællesskab og frirum for unge i Aarhus.  
 
Stk. 3.: Foreningen afholder mindst én 
           korkoncert per sæson, hvor 
           overskuddet går ubeskåret til et 
           velgørende formål. 
           Dette kan være af såvel national som 
           international karakter.  
 

§3  
Medlemmer 

 

Stk. 1.: Foreningen kan rumme alle, men er  
          primært tiltænkt aldersgruppen 18 til 35 
          årige.  
 
Stk. 2.: Medlemmer optages uden 
           optagelsesprøve.  
 
Stk. 3.: Medlemmer kan ikke 
          optages efter sæsonens 3. korgang 
          uden bestyrelsens samtykke. 
 
Stk. 4.: Medlemmer betaler det fastsatte 
           kontingent, jvf. §5. 
 
Stk. 5.: Korlederne er medlemmer af koret.  
 
 
 

§4  
Eksklusion 

 

Stk. 1.: Bestyrelsen kan, i ekstraordinære 
          Tilfælde, ekskludere et medlem, som 
          på en særlig grov måde har tilsidesat 
          sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsen  
          skal dog forinden have givet det 
          pågældende medlem adgang til at 
          udtale sig. Ved beslutning om 
          eksklusion skal der foreligge en skriftlig 
          begrundelse herfor.  
 

§5  
Kontingent 

 

Stk. 1.: Kontingentet fastsættes for hver sæson 
          af den til enhver tid siddende 
          bestyrelse.  
 
Stk. 2.: Foreningens udvalgsmedlemmer 
           betaler 50% af det fastsatte kontingent. 
           Bestyrelsesmedlemmer er fritaget for 
           kontingent. 
 
Stk. 3.: Foreningens ansatte korledere er 
           fritaget fra at betale kontingent.  
 
Stk. 4.: Tilmelding til koret er ikke gældende 
           før kontingentet er betalt og godkendt 
           af bestyrelsen. 
 
Stk. 5.: Der er ingen fortrydelsesret ved  
           kontingentindbetaling. 
 

§6  
Generalforsamling 

 

Stk. 1.: Generalforsamlingen er foreningens 
           øverste myndighed.  
 
Stk. 2.: Kun punkter, som er optaget på 
           generalforsamlingens dagsorden, kan 
           komme til bindende afstemning.  
 
Stk. 3.: Generalforsamlingens vedtagelser føres 
           i referat, som underskrives af samtlige 
           bestyrelsesmedlemmer.  
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Stk. 4.: En kopi af generalforsamlings- 
           referaterne kan rekvireres af 
           medlemmerne.  
 

§7 
Ordinær generalforsamling 

 

Stk. 1.: Der afholdes en ordinær 
          generalforsamling en gang om året. 
          Årets ordinære generalforsamling 
          afholdes umiddelbart efter  
          efterårssæsonens afslutning og inden 
          starten på forårssæsonen. 
 
Stk. 2.: Indkaldelse til generalforsamling skal  
           ske minimum 14 dage forud for  
           arrangementet. Indkaldelse til  
           generalforsamling sker skrift- ligt til  
           foreningens medlemmer.  
 
Stk. 3.: Forslag, der ønskes behandlet på den  
           ordinære generalforsamling, skal være  
           bestyrelsesformanden i hænde senest  
           7 dage før generalforsamlingen.  
           Umiddelbart efter fristen for  
           indsendelse af forslag offentliggøres  
           dagsordenen for generalforsamlingen  
           for foreningens medlemmer.  
 
Stk. 4.: For den ordinære generalforsamling  
           skal følgende punkter indgå på  
           dagsordenen:  

i. Valg af dirigent og valg af refe-
rent 

ii. Bestyrelsens beretning 
iii. Præsentation af regnskab for 

det forgangne år og budget for 
det kommende år 

iv. Indkommende forslag  
v. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
vi. Eventuelt  

 
§8  

Ekstraordinær generalfor-
samling 

 

Stk. 1.: Hvis bestyrelsen eller 20% af 
          foreningens stemmeberettigede 
          medlemmer skriftligt fremsætter 
          anmodning om afholdelse af  
          ekstraordinær generalforsamling, så skal  
          en ekstraordinær generalforsamling  

          afholdes senest fire uger efter, at 
          bestyrelsen har modtaget 
          anmodningen.  
 
Stk. 2.: Anmodningen skal indeholde  
           angivelse af de punkter, som ønskes 
           behandlet.  
 
Stk. 3.: Indkaldelse til ekstraordinær  
           generalforsamling sker efter de  
           gældende regler for indkaldelse til  
           ordinær generalforsamling, jf. §7, stk. 2.  
           Indkaldelsen skal indeholde det/de  
           forslag, som ønskes behandlet. Der kan  
           ikke indsendes yderligere forslag til  
           ekstraordinær generalforsamling.  
 

§9 
Afstemningsregler 

 

Stk. 1.: Alle afstemninger afgøres ved simpelt  
          flertal blandt de fremmødte. Dog kan  
          ændringer af §15 kun ske ved et flertal 
          på 75 %.  
 
Stk. 2.: Hvert medlem har én stemme.  
 
Stk. 3.: Afstemninger afgøres ved simpel 
          håndsoprækning medmindre 
          dirigenten eller fem medlemmer. 
          kræver, at afstemningen bliver foretaget  
          anonymt.  
 
Stk. 4.: Der kan ikke afgives stemme ved 
           fuldmagt.  
 

§10  
Vedtægtsændringer 

 

Stk. 1.: Vedtægtsændringer foretages kun på 
           generalforsamling.  
 
Stk. 2.: Vedtægtsændringer skal indsendes til 
           Sport & Fritid i Aarhus Kommune for at 
           sikre, at de til stadighed opfylder 
           folkeoplysningslovens krav.  
 

§11  
Bestyrelsen 

 

Stk. 1.: Bestyrelsen består af fem medlemmer 
           og en suppleant, som vælges blandt 
           foreningens medlemmer. Bestyrelsen 
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           vælges af generalforsamlingen.  
 
Stk. 2.: Bestyrelsen består af en formand, en 
           næstformand, en kasserer, en 
           frivilligkoordinator, et menigt medlem  
           og en suppleant. Bestyrelsen 
           konstituerer sig selv umiddelbart efter 
           generalforsamlingen. Samme 
           bestyrelsesmedlem kan ikke varetage 
           flere poster på én gang.  
 
Stk. 3.: Bestyrelsesmøde afholdes efter behov.  
 
Stk. 4.: Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når 
           mindst tre medlemmer, heriblandt 
           formanden er tilstede. Beslutninger  
           kan kun træffes ved flertal i hele 
           bestyrelsen.  
 
Stk. 5.: Der føres referat ved 
           bestyrelsesmøderne.  
 
Stk. 6.: Bestyrelsen kan ansætte korledere i 
           henhold til §12. 
 
Stk. 7.: Bestyrelsens medlemmer bliver valgt 
           ind for et år (to sæsoner).  
 
Stk. 8.: Ved hver generalforsamling er alle  
           bestyrelsesposterne på valg.  
 
Stk. 9.: Bestyrelsesformanden har ansvar for, at 
           der indkaldes til generalforsamling 
           rettidigt samt at dagsordenen bliver 
           sendt ud i henhold til de i §7 
           gældende regler.  
 
Stk. 10.: Foreningen tegnes af 
             bestyrelsesformanden og kassereren.  
 
Stk. 11.: Såfremt, at formanden førtidigt  
            stopper sit virke som formand,  
            overtager næstformanden automatisk 
            formandsposten indtil  
            førstkommende ordinære eller 
            ekstraordinære generalforsamling.  
 
Stk. 12.: Suppleanten har ikke stemmeret. 
 
 
 
 
 

§12  
Ansatte 

 

Stk. 1.: Foreningens eneste ansatte er korets 
          korledere.  
 
Stk. 2.: Korlederne aflønnes efter, hvad 
           bestyrelsen finder rimeligt, i forhold til 
           sæsonens indkommende 
           kontingenter.  
 

§13  
Fællesklang-udvalget 

 

Stk. 1.: Fællesklang-udvalget består af 
          bestyrelsen samt medlemmer udnævnt 
          af bestyrelsen.  
 
Stk. 2.: Fællesklang-udvalget har til formål, at 
           koordinere samt udføre foreningens 
          daglige praktiske arbejde.  
 
Stk. 3.: Fællesklang-udvalgsmøder afholdes 
           efter behov.  
 
Stk. 4.: Der føres referat ved møderne i 
           Fællesklang- udvalget.  
 

§14  
Økonomi 

 

Stk. 1.: Foreningens regnskabsår er  
          kalenderåret.  
 
Stk. 2.: Foreningen udarbejder årsregnskab.  
 
Stk. 3.: Årsregnskabet skal opgøres i  
          overensstemmelse med de i  
          lovgivningen til enhver tid gældende 
          krav.  
 
Stk. 4.: Foreningens årsregnskab godkendes af  
           generalforsamlingen.  
 
Stk. 5.: Kassereren er ansvarlig for at udarbejde  
           foreningens regnskab. Regnskabet skal 
           underskrives af samtlige medlemmer 
           af bestyrelsen.  
 
Stk. 6.: Bestyrelsens medlemmer hæfter 
           personligt for det tilskud, som 
           foreningen eller tilskudsmodtagerne 
           har modtaget efter  
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           folkeoplysningsloven, hvis 
           tilbagebetalingskravet er opstået ved 
           retsstridig handling eller undladelse, 
           der kan tilregnes pågældende som 
           forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens 
           medlemmer hæfter i øvrigt ikke 
           personligt for foreningens tilskud efter 
           folkeoplysningsloven.  
 
Stk. 7.: I tilfælde af underskud er det alene 
           foreningen, der hæfter. Intet ansvar kan 
           pålægges foreningens medlemmer,  
           dens bestyrelse eller udnævnte  
           udvalg.  
 

§15  
Foreningens opløsning 

 
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses ved  
          generalforsamling, hvis det bliver  
          vedtaget med et flertal på 75%.  
 
Stk. 2. Ved foreningens opløsning vil en 
          eventuel formue tilgå velgørende  
          formål. Dette er med undtagelse af, at  
          foreningen har modtaget kommunal  
          støtte, hvor foreningens eventuelle  
          formue tilgår almennyttige formål  
          indenfor folkeoplysningslovens område. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


