Vedtægter for foreningen ”Happy Voices”

§ 1 Formål og hjemsted.

Foreningens formål er bl.a. udøvelse af korsang i blandet amatørkor, - og udbredelse af
kendskab til korsang og især Gospelmusik.
Foreningen er hjemmehørende i Otterup Kommune, og i øjeblikket er foreningens aktivitetssted, Østrup Kirke ved Otterup.

§ 2 - Medlemmer/ medlemsskab.

Alle med interesse for og lyst til korsang, kan optages som medlemmer.
Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen for den kommende sæson.
Restanter pr. 1/10 er ikke stemmeberettigede.

§ 3 - Dirigent.

Koret ledes af en dirigent, der ansættes af bestyrelsen forud for hver ny sæson, der strækker sig fra
1/8 til 31/7, - og aflønnes overenskomstmæssigt. Dirigenten fastsætter i samråd med bestyrelsen
eller evt. et særligt udvalg - korets repertoire.

§ 4 - Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. For at sikre kontinuitet i
bestyrelsen, vælges der 2 medlemmer i ulige år , - og 3 medlemmer i lige år.
I første periode forpligter formand og kasserer sig for 1½ år.
Bestyrelsen konstituerer sig med: formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt
bestyrelsesmedlem.

§ 5 - Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og afholdes hvert år i oktober måned.
Indvarsling sker med skriftlig meddelelse til medlemmerne, senest 14 dage før.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
1 uge før dens afholdelse.
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Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning fra formanden.
3. Aflæggelse af regnskab fra kassereren.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter..
7. Valg af revisor.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

§ 6 - Tegningsret.

Formand og kasserer har sammen tegningsret for foreningen.

§ 7 - Vedtægtsændring.

Eventuelle ændringer af vedtægter vedtages på generalforsamlingen, - med deltagelse af min.
1/3 af foreningens medlemmer.

§ 8 - Noder.

Koret anskaffer noder til medlemmerne. Noderne er korets ejendom og skal afleveres hvis
et medlem forlader koret.

§ 9 - Opløsning af foreningen.

Foreningen kan opløses ved beslutning på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Eventuelle aktiver overgår til folkeoplysende formål.
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