Vedtægt for Foreningen Ribes Drengekor
§1
Navn og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er Ribes Drengekor
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune
§2
Foreningens formål
Stk. 1.
Foreningens formål
At gøre små drenge til store stjerner – hvis de vil… gennem kirkesang og korprøver.
At skabe mulighed for andre fritidsinteresser end de mest almindelige, i små byer.
At skabe fællesskab omkring sang og læring.
At give drenge mulighed for at lære folkekirken at kende på en anden måde.
§3
Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1.
Foreningen er ikke medlem af andre organisationer.
§4
Medlemskreds og kontingent
Stk. 1.
Som medlemmer kan optages de drenge, der går i 3. klasse på skolerne i Ribe og omegn
og som korlederen udpeger. Ved aflæggelse af stemmeprøve, kan der ske optagelse af
drenge uden for 3. klasse. Medlemmer kan kun optages efter godkendelse fra korlederen.
Såfremt korlederen finder et medlem uegnet, har korlederen ret til at opsige
medlemskabet.
Stk. 2.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamlingen.
§5
Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i udgangen af marts måned og
indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4.
Stemmeret på generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Der kan kun stemmes
ved personligt fremmøde.
Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse af næste års budget.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag.
6. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
7. Valg af revisor
8. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
9. Evt.
Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens
beslutninger indføres i protokol.
§6
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der
vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Stk. 2.
Formand og sekretær vælges på lige år.
Stk. 3.
Næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem vælges på ulige år.
Stk. 4.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.

§7
Regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.
Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Dette indsendes til
godkendelse i Esbjerg Kommune senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.
§8
Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af
disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§9
Hæftelse
Stk. 1.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
§ 10
Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne
stemmer.
Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Esbjerg Kommune, før de er gyldige, for
at sikre at de til stadighed opfylder lovens krav.
§ 11
Opløsning
Stk. 1.
Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særlig indkaldt ekstraordinær
generalforsamling.
Stk. 2.
For at være beslutningsdygtig skal mindst 1/2 af foreningens stemmeberettigede
medlemmer være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før foreningen
kan opløses.

Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
generalforsamling, hvor stemmeflertallet afgør, om foreningen skal opløses.
Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor
folkeoplysningslovens område.
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