
Foreningsvedtægter for 
 

Klitmøller Gospelkor 
  
  
§ 1. Foreningens navn og hjemsted: 
 
stk. 1. Foreningens navn er Klitmøller Gospelkor og dens hjemsted er i Klitmøller, Thisted 

Kommune.  
  
  
§ 2. Foreningens formål: 
  
stk. 1. Foreningens formål er at synge gospelsang og udbrede kendskabet til 

gospelsangen med henblik på musikalsk og kulturel udvikling i lokalsamfundet. 
Klitmøller Gospelkors målsætning er at synge Gospelmusik af høj kvalitet og arbejde 
for en dynamisk udvikling af koret. 

 
stk. 2. Der afholdes årligt et dialogmøde i koret med deltagelse af korleder. Her afstemmes 

medlemmernes forventninger, aktivitetsniveau og ambitionsniveau under hensyn til 
foreningens formål og økonomi. Bestyrelsen fremlægger på den baggrund halvårlige 
aktivitetsplaner for medlemmerne. 

 
stk. 3. Gospelmusikken er omdrejningspunktet for at udvikle koret som helhed og det 

enkelte medlems talent og potentiale individuelt. Det enkelte medlem tager 
medansvar for at arbejde for foreningens formål og deltager aktivt i foreningens 
aktiviteter. 

 
stk. 4. Foreningen tilstræber at arbejde på, at der afholdes mindst to gospelkoncerter om 

året, og at der afholdes en gospel workshop årligt under hensyn til foreningens 
økonomi. 

 
stk. 5. Der kan tillige afholdes løbende koncerter og arrangementer, som efterspørges. 

Disse aktiviteter skal godkendes af bestyrelsen. Ønsker et kormedlem et privat 
arrangement med deltagelse af koret, er medlemmet selv ansvarlig for økonomi og 
tilrettelæggelse. 

 
 
§ 3. Medlemmer: 
  
stk. 1. Som medlemmer kan optages personer, der aktivt vil arbejde for foreningens formål.  
  
stk. 2. Nye medlemmer optages ved sæsonstart i august eller ved årsskiftet. Andet 

optagelses-tidspunkt aftales med bestyrelsen.  



§ 4. Kontingent: 
  
stk. 1. Foreningens kontingent vedtages på den årlige generalforsamling. Kontingentbeløbet 

betales ad to omgange årligt.  
  
Stk. 2. Hvis et medlem ønsker at blive fritaget for at betale kontingent, skal vedkommende 

foretage en skriftlig udmeldelse til kassereren, senest 14 dage før 
sæsonafslutningen. Udmeldelsen vil få virkning fra starten af efterfølgende sæson. 
Samtidig afleveres kåbe/vest. 

  
Stk. 3. Hvis et medlem ønsker at ”holde pause” (eks. ved barsel etc.), skal vedkommende 

ligeledes foretage en skriftlig udmeldelse til kassereren, senest 14 dage før 
sæsonafslutningen. Hermed overgår vedkommende til passivt medlemskab i den 
efterfølgende sæson, indtil medlemmet igen deltager aktivt i koret, og derfor overgår 
til fuldt kontingent. 

 
Stk. 4. Kontingent for passivt medlemskab 1/8 del af aktivt kontingent pr. sæson.  
  
 Opdeling af sæson: Forår: d. 1. jan. — 31. juli. 
  Efterår: d. 1. aug. — 31.dec. 
  
  
§ 5. Regnskab og revision: 
  
stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.  
 
stk. 2. Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til 

medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.   
  
stk. 3. Foreningens midler opbevares i et pengeinstitut.  
  
  
§ 6. Generalforsamling: 
  
stk. 1. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i 

februar måned.   
  
stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse 

til medlemmer.  
  
stk. 3. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.  
  
stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 

dage før generalforsamlingen. 



§ 7 Dagsorden:  
 
 1. Valg af dirigent og valg af referent.  
 2. Bestyrelsens beretning  
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse  
 4. Behandling af indkomne forslag  
 5. Fastsættelse af kontingent  
 6. Valg af formand.  
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
 8. Valg af suppleanter.  
 9. Valg af revisor/revisorsuppleant  
 10. Evt.  
 
  
§ 8. Stemmeret og afstemning:  
  
stk. 1. Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte aktive medlemmer.   
  
stk. 2. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.  
  
stk. 3. Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde, 

hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af 
foreningen.  

  
stk. 4. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte 

aktive medlemmer.  
  
stk. 5. Forslag til opløsning, eller ændring af foreningens formål, kan kun vedtages på en, i 

dette øjemed, særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 11.  
  
stk. 6. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem 

forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.  
  
  
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling: 
  
stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 

1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling 
skal ledsages af udførlig dagsorden. 

 
stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er 

fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. 



§ 10. Bestyrelsens ledelse:  
 
stk. 1. Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. 
  
stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift og aktiviteter. 
  
stk. 3. Foreningen tegnes af formand og kasserer. 
  
stk. 4. Formanden vælges af Generalforsamlingen for en toårig periode. 
  
stk. 5. Tilsvarende gælder for de øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan ske. 
  
stk. 6. Formanden vælges i lige år, således at der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer (inkl. 

formand) i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år. 
  
stk. 7. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et 

bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden. Suppleanter kan 
deltage i bestyrelsesmøder, men er uden stemmeret. 

  
stk. 8. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på det første møde, der skal 

afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen 
konstituerer sig.  

  
stk. 9. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved 

simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 
afgørende. 

  
stk. 10. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden, eller 2 bestyrelsesmedlemmer, finder 

det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.  
  
stk. 11. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning 

dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først 
kommende generalforsamling.  

  
stk. 12. Der kan nedsættes ad hoc udvalg af kormedlemmer og bestyrelsesmedlemmer til 

varetagelse af løbende opgaver, projekter og aktiviteter i koret. Aktiviteter der 
involverer korets økonomi skal aftales med bestyrelsen.   

  
  
§ 11. Opløsning/ændring af formålsparagraf: 
  
stk. 1. Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en, i 

dette øjemed, særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være 
repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal 
stemme for forslaget. 

 



stk. 2. Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en 
ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn 
til de fremmødtes antal. 

  
stk. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud til almennyttige formål i 

Thisted kommune. 
  
stk. 4. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 2. april 2002.  
  
  
§ 12 Ikrafttrædelse 
  
stk. 1. Foreningen er stiftet den 2. april 2002. 
  
stk. 2. Vedtægterne er ændret i § 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 og § 12 tilføjet og godkendt på 

ekstraordinær generalforsamling d. 23.april 2007  
 
stk. 3. Vedtægtsændringer jf. § 7 og 10 træder i kraft 1. februar 2008. 
  
stk. 4.  Vedtægtsændring i § 3 stk. 1, 2, 3 § 10. stk. 3 og § 11 stk. 3 træder i kraft pr. 23. 

februar 2009. 
  
Stk. 5. Vedtægtsændring i § 3 (fjernelse af stk. 3), § 4 stk. 2 og 3 og § 11 stk. 3 træder i kraft 

pr. 23. februar 2010.  
  
Undernummerering (stk. 1. osv.) er tilføjet ved vedtægtsændringerne 23. februar 2009.  
  
Bestyrelsens sammensætning 18. februar 2019: 
  
Kaj Lyhne (genvalgt 2018) 
  
Joan Fuglsang Bach (genvalgt 2019) 
  
Aida Bente Jensen (valgt i 2019) 
  
Tina Jensen (genvalgt 2018) 
  
Else Marie Vangsgaard (genvalgt i 2019)  
 
Suppleanter: 
  
Mette Skiffard (valgt i 2019) 
  
Dorthe Højbak Jensen (genvalgt i 2019) 


