
 

 

 

 

 

Vedtægter for foreningen Københavns Bachkor 
cvr.nr. 31998506 

 

 
1. NAVN OG FORMÅL 

 

1.1 Foreningens navn er Københavns Bachkor (koret). 
 

1.2 Korets hjemsted er Københavns Kommune. 
 

1.3 Korets formål er at indøve og opføre klassiske korværker i et inspirerende musikalsk miljø. 
For at leve op til dette formål tilbyder foreningen folkeoplysende voksenundervisning som 
aftenskole. 

 
2. KORETS MEDLEMMER 

 

2.1 Koret består af 30 til 60 rutinerede sangere, der er korets faste medlemmer. 
 

2.2 Alle interesserede personer, der støtter foreningens formål, kan søge optagelse som 
medlem af koret. Det er en forudsætning for at synge med, at man opfylder 
vedtægtsvilkårene om stemmemateriale og evne til nodelæsning - og at der er plads i den 
relevante stemmegruppe. 

 

2.3 Korsangere skal have godt stemmemateriale og beherske nodelæsning i passende omfang. 
 

2.4 Potentielle nye sangere kan efter nærmere aftale med dirigenten deltage i en eller flere 
korprøver. For at vurdere stemmens kvalitet og sikre rette placering i stemmegrupperne 
aftales derefter en foresyngning med deltagelse af korets dirigent og medlemmer af korets 
bestyrelse, der efterfølgende sammen afgør, hvorvidt ansøgeren har forudsætninger for og 
vil få glæde af at følge undervisningen. Koret optager nye sangere, hvis sanglige kvaliteter 
er på niveau med korets eksisterende medlemmer og hvis stemme passer til såvel koret 
som til den stemmegruppe, sangeren tilhører. 

 

2.5 Er der plads i den relevante stemmegruppe, optages den nye sanger på gensidig prøve i 3 
måneder. Dirigenten og den øvrige bestyrelse afgør efter prøvetiden, hvad sangeren skal 
tilrådes. 

 

2.6 Er der ikke plads i den relevante stemmegruppe til optagelse af sangeren, kan den 
pågældende skrives på venteliste med henblik på at kunne starte, når der på et senere 
tidspunkt måtte være plads i stemmegruppen. 

 

2.7 Assistenter kan antages efter behov af korets dirigent til bestemte værker. Dirigenten 
afgør det nødvendige antal af assistenter og om nødvendigt arrangerer foresyngning. 
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2.8 Korets dirigent kan til enhver tid indkalde et medlem af koret til foresyngning med henblik 
på fornyet vurdering af sangerens stemmemateriale. 

 
3. GENERALFORSAMLINGEN 

 

3.1 Generalforsamlingen er korets højeste myndighed. 
 
 

3.2 Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med en almindelig korprøve i februar og 
indkaldes pr. e-mail mindst 2 uger forinden. 

 
 

3.3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent udpeget af bestyrelsen blandt korets medlemmer 
og omfatter mindst følgende dagsorden: 

 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om korets arbejde i det forløbne år 
3. Godkendelse af regnskab 

4. Vedtagelse af budget 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 
3.4 Bestyrelsen sender efter årsskiftet på mail til korets medlemmer påmindelse om, at 

medlemmerne kan indsende forslag til generalforsamlingen. Forslag til forelæggelse for 
den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger  efter 
udsendelsen af påmindelsen.  

 
 

3.5 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen efter behov. Bestyrelsen er 
forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 medlemmer af 
koret skriftligt begærer det. Bestyrelsen er da forpligtet til at indkalde senest 14 dage efter 
modtagelse af begæringen. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 1 
og højst 3 ugers varsel. 

 
 

3.6 Stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt forfaldent 
kontingent. Medlemmer optaget på prøve har ret til at være til stede, men ikke 
stemmeret. 

 
 

3.7 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre 
andet følger af vedtægterne. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ved valg til bestyrelsen kan 
ethvert stemmeberettiget medlem begære skriftlig afstemning. 

 
 

3.8 Bestyrelsen fører protokol over forhandlingerne på generalforsamlingen. 
 

3.9 Eventuelle vedtægtsændringer skal godkendes af 2/3 af korets medlemmer på en 
generalforsamling. 
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4. BESTYRELSEN 
 

4.1 Koret ledes af en bestyrelse, der består af korets dirigent og fem medlemmer, der vælges 
af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at der i ulige år afgår tre medlemmer 
og i lige år afgår to medlemmer af bestyrelsen. Afgår et bestyrelsesmedlem før udløbet af 
valgperioden for den pågældende, vælges et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende 
valgperiode på førstkommende generalforsamling. 

 
 

4.2 Bestyrelsen har to suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. 
Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne efter nærmere aftale. 

 

4.3 Snarest muligt efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, 
næstformand, sekretær og kasserer. Korets dirigent kan alene være menigt medlem af 
bestyrelsen. 

 
 

4.4 Bestyrelsen mødes mindst tre gange årligt og i øvrigt når formanden, korets dirigent eller 
to andre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om mødeafholdelse. Møder 
indkaldes ved mail med angivelse af dagsorden og mindst en uges varsel, medmindre 
samtlige bestyrelsesmedlemmer frafalder varslet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst tre stemmeberettigede medlemmer er mødt. 

 
 

4.5 Bestyrelsen udarbejder referat af bestyrelsesmøderne. Referatet lægges på korets 
intranet. 

 
 

4.6 Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens 
stemme afgørende. Dirigenten og eventuelle suppleanter har ikke stemmeret. 

 
 

4.7 Bestyrelsen har den administrative ledelse af koret, herunder ansvaret for korets økonomi 
og medlemsforhold. Bestyrelsen bidrager desuden til skabelsen af et inspirerende kormiljø 
ved i samarbejde med korets medlemmer at gennemføre arrangementer med både 
selskabeligt og musikalsk indhold. 

 
 

4.8 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte underudvalg til varetagelse af særlige opgaver så 
som PR, fondsansøgninger, korrejser og fester. Medlemmer udenfor bestyrelsen kan 
udpeges til at indtræde i sådanne udvalg. Bestyrelsen fastlægger i givet fald retningslinjer 
for underudvalgenes arbejde og godkender om nødvendigt underudvalgenes forslag. 

 
5. DIRIGENTEN 

 

5.1 Korets dirigent ansættes af bestyrelsen og er korets kunstneriske leder og ressourceperson 
i alle spørgsmål vedrørende korets musikalske arbejde. 

 
 

5.2 Dirigenten planlægger i samarbejde med den øvrige bestyrelse korets repertoire, 
tilrettelægger undervisningsforløb og er ansvarlig for, at repertoiret i passende omfang 
indeholder værker af Johan Sebastian Bach og er i overensstemmelse med korets 
kvalifikationer og formåen. 
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5.3 Dirigenten er ansvarlig for kontakt til og aftaler med orkester og solister indenfor 
rammerne af det fastlagte budget for koncerterne. 

 
6. MEDLEMMERNES PLIGTER 

 

6.1 Korets medlemmer har mødepligt til alle prøver og koncerter og skal i tilfælde af forfald 
melde afbud til den protokolansvarlige så tidligt som muligt. Bestyrelsen påtaler for store 
forsømmelser. 

 
 

6.2 Er et medlem forhindret i at deltage i prøver mere end 3 gange i træk eller mere end 5 
gange i en øveperiode frem imod en koncert kan vedkommende kun med tilladelse fra 
dirigenten deltage i de pågældende koncerter. 

 
 

6.3 Et medlem kan søge orlov for et halvt år ad gangen. Medmindre der foreligger helt særlige 
forhold, kan et medlem ikke få orlov i mere end 1 år i træk. 

 
 

6.4 Ved koncerter skal medlemmerne iføre sig den påklædning, som bestyrelsen har bestemt 
for den pågældende koncert. 

 
 

6.5 Korets medlemmer skal følge anvisninger fra bestyrelsen og efterleve bestyrelsens 
beslutninger. Modarbejder et medlem aktivt bestyrelsens beslutninger eller udviser 
gentagen adfærd, der er egnet til at skabe ufred og dårlig stemning blandt  korets 
medlemmer, kan bestyrelsen meddele medlemmet en advarsel. Vælger medlemmet at 
fortsætte den uhensigtsmæssige adfærd, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, 
at medlemmet udelukkes varigt fra foreningen. 

 
 

6.6 Bestyrelsen kan tilsvarende træffe afgørelse om at et medlemskab ikke kan fortsætte, hvis 
der for medlemmet foreligger gentagne uberettigede forsømmelser, herunder manglende 
fremmøde i uacceptabelt omfang og/eller åbenlyst utilstrækkelig forberedelse under 
prøveforløbet og frem mod koncerterne. 

 
 

6.7 Koret kommunikerer med medlemmerne pr. mail. Medlemmer kan ikke forlange 
meddelelser tilsendt med post. 

 
7. KONTINGENT 

 

7.1 Korets faste medlemmer betaler kontingent, der hvert år fastsættes af 
generalforsamlingen. Kontingentet opkræves halvårligt . 

 
 

7.2 Studerende og ledige betaler halvt kontingent. 
 
 

7.3 Et medlem af koret kan efter bestyrelsens beslutning udelukkes varigt ved 
kontingentrestance. 
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8. TEGNINGSREGEL 
 

8.1 Koret tegnes af formanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem i forening. 
 

8.2 Bestyrelsen kan give fuldmagt til at formanden eller kassereren tegner koret alene og hver 
for sig i forhold til eksempelvis korets bankforbindelse. 

 
9. REVISION OG REGNSKAB 

 

9.1 Regnskabsperioden er kalenderåret. 
 

9.2 Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad 
gangen. Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges som revisorer. 

 
10. HÆFTELSE 

 

10.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue, medmindre andet følger af 
lovgivningen. 

 
11. RETTIGHEDER M.V. 

 

11.1 Koret og/eller dirigenten er berettiget til at filme eller lydoptage korets koncerter. Disse 
koncertoptagelser kan med bestyrelsens tilladelse i givet fald offentliggøres på YouTube 
eller tilsvarende steder. 

 
 

11.2 Der tages jævnligt fotografier af koret herunder af enkeltmedlemmer eller medlemmer i 
mindre grupper til brug for PR aktiviteter på hjemmesiden eller på sociale medier. Ønsker 
fra et enkelt kormedlem om ikke at benytte fotos, der tydeligt viser den pågældende på 
anden måde end i koropstilling, vil i videst muligt omfang blive imødekommet ved 
tilrettelæggelsen af korets PR aktiviteter. 

 
 

11.3 Eventuelle indtægter af rettigheder til korets indspilninger tilfalder koret. 

 
12. OPLØSNING AF KORET 

 

12.1 Beslutning om korets opløsning er kun gyldig, hvis den vedtages med mindst to tredjedeles 
flertal på en generalforsamling, hvor mindst tre fjerdedele af korets medlemmer er til 
stede. 

 

12.2 Vedtages opløsningen af koret, træffer generalforsamlingen samtidig beslutning om 
anvendelse af eventuel overskydende formue, som skal tilfalde et almennyttigt formål. 

 
 

Således vedtaget på korets ordinære generalforsamling den 5. februar 2018  

 

Birgitte Frølund, 
Mødedirigent 


