§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis mindst 1/4 af
foreningens medlemmer eller et flertal af bestyrelsen ønsker det. Der gælder
tilsvarende regler med hensyn til varsel m.v. som for ordinær
generalforsamling, jf. § 4.2 og §§ 4.4 - 4.7 inkl. Indkaldelse med dagsorden
sker med mindst tre ugers varsel og senest fire uger efter, at der indgået
ønske om det.

Vedtægter for Bornholmske Musikamatørers
Kor.

§ 10. Regnskab og økonomi
§ 10.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være
fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære
generalforsamling.
§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning.
Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til
enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
hæftelse - herunder kaution - for foreningens forpligtelser.
§ 10.5 Revisor og revisorsuppleant vælges af generalforsamlingen for en
etårig periode og kan genvælges. Revisor og revisorsuppleanten behøver ikke
at være medlem af foreningen, men må ikke være medlem af foreningens
bestyrelse eller være samboende/i familie med et bestyrelsesmedlem.

§ 1. Navn og tilhørsforhold
§ 1.1 Foreningens navn er ”Bornholmske Musikamatørers Kor”.
§ 1.2 Foreningen har hjemsted i Rønne.

§ 11. Opløsning
§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 3/4 af
generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings
fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til et
almennyttigt, kulturelt formål efter generalforsamlingens skøn.
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§ 2. Formål
§ 2.1 Foreningens formål er at samle og dygtiggøre sanginteresserede ved
regelmæssigt korarbejde, ved koncertarrangementer og ved musikalsk
samarbejde med f.eks. orkesterforeninger.
§ 3. Medlemskab
§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, der har betalt kontingent til
foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål.
Foreningen optager både aktive (udøvende) og passive (ikke udøvende)
medlemmer.
§ 4. Generalforsamlingen
§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 4.2 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel
ved skriftlig meddelelse til de enkelte medlemmer. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år senest i februar måned.
§ 4.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde
følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens årsberetning samt godkendelse heraf.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.
4) Redegørelse for kommende aktiviteter og drøftelse heraf.
5) Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles
formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene
udsendes herefter til medlemmerne.
6) Fremlæggelse af budget og kontingent samt godkendelse heraf.
7) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
9) Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling.
10) Eventuelt.
§ 4.4 På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset antallet af
fremmødte medlemmer, træffes alle afgørelser ved almindeligt
stemmeflertal. Dette gælder dog ikke ved afstemninger om
vedtægtsændringer, jf. § 8, eller ved afstemning om beslutning om
foreningens opløsning, jf.§ 11, hvor der kræves kvalificeret flertal for
vedtagelse heraf. Afstemninger på en generalforsamling kan - efter begæring
- foretages skriftligt.
§ 4.5 Hvis en afstemning på generalforsamlingen om fremsatte forslag
resulterer i stemmelighed, bortfalder forslaget.
§ 4.6 Uafgjorte personvalg på generalforsamlingen afgøres ved omvalg. Hvis
omvalget også medfører stemmelighed, afgøres personvalget ved
lodtrækning.
§ 4.7 Alle medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på
generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 5 Foreningens bestyrelse
§ 5.1 Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, varetager foreningens
daglige ledelse.
§ 5.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
§ 5.3 Bestyrelsens medlemmer vælges for en toårig periode, så to
bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år og tre i lige år.

Bestyrelsessuppleanter vælges for en etårig periode. Såvel
bestyrelsesmedlemmer som bestyrelsessuppleanter kan genvælges.
§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og
fastsætter selv sin forretningsorden.
§ 5.5 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. Formanden har ret til at deltage i alle
udvalgsmøder.
§ 5.6 Korets repertoire og sanglige aktiviteter tilrettelægges af bestyrelsen
sammen med korets dirigent. Denne har det kunstneriske ansvar.
§ 6. Tegningsret
§ 6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i
fællesskab. Ved en af disses forfald tegnes foreningen af formanden eller
kassereren med to bestyrelsesmedlemmer.
§ 6.2 Ved beløb på op til 5.000 kr. kan kassereren underskrive alene.
§ 7. Kontingent
§ 7.1 Generalforsamlingen fastsætter den endelige størrelse af kontingentet
for den indeværende forårssæson og den kommende efterårssæson. For
forårssæsonen har bestyrelsen opkrævet et foreløbigt kontingent, som altså
reguleres i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning.
Kontingentet betales halvårsvis forud ved begyndelsen af en sæson (halvår)
og senest ved dennes 3. korprøve. Aktive medlemmers kontingent er tillige
betaling for sæsonens noder, der således er medlemmets ejendom. De
særlige kor-72-bøger og lignende særlige sangbøger og nodehæfter er
foreningens ejendom og skal, når et medlem udtræder af foreningen,
afleveres til foreningen.
§ 8. Vedtægtsændringer
§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 3/4 af de på
generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Bestemmelserne i § 4.4 om
skriftlig afstemning og i § 4.7 om stemmeret og ingen mulighed for at stemme
ved fuldmagt gælder også ved afstemninger om vedtægtsændringer.

