
LYNGBY KAMMERKOR 
 

VEDTÆGTER 
 

 

 
§ 1. NAVN OG FORMÅL 
  Foreningens navn er LYNGBY KAMMERKOR. 

  LYNGBY KAMMERKOR er et blandet kor af rutinerede amatørsangere. 

  Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 

  Foreningens formål er at dyrke vokalmusik, hovedsageligt inden for det klassiske korrepertoire. 

  Der afholdes en ugentlig korprøve i sæsonen. Sæsonens længde samt prøvedatoer fastsættes af bestyrelsen og 

meddeles kormedlemmerne senest ved sæsonens begyndelse. 

 

§ 2. MEDLEMMER 

  Stk. 1. Som medlemmer i foreningen Lyngby Kammerkor kan optages    interesserede, der efter deltagelse i op 

til tre korprøver aflægger optagelsesprøve for dirigenten og to af bestyrelsen udpegede kormedlemmer, 

som i fællesskab afgør, om ansøgeren er kvalificeret til at optages som medlem samt i givet tilfælde, 

medlemmets placering i stemmegruppe. 

 

  Stk. 2. Et kormedlem kan overgå til at være passivt medlem af koret. 

   Passive medlemmer kan ikke deltage aktivt i korprøver, men kan være til stede som gæster. 

Passive medlemmer betaler kontingent, som er 10 % af normalt  kontingent. 

Passive medlemmer inviteres med til korets sociale sammenkomster. 

Passive medlemmer kan, mod en af bestyrelsen bestemt afgift, del-tage i korets eventuelle korrejser. 

 

  Stk. 3. Et kormedlem kan tage orlov i en sæson (sæson = halvår; efterår  eller forår). Et medlem på orlov betaler 

kontingent, som er 10 % af normalt kontingent. Ved den følgende sæsons begyndelse må medlemmet 

enten blive aktivt medlem igen eller overgå til status som passivt medlem (se stk. 2 ovenfor). 

 

§ 3. GENERALFORSAMLING 
  Stk. 1. Generalforsamlingen er korets øverste myndighed. 

 

  Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året inden 15. februar. 

   Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med følgende faste punkter på dagsordenen: 

 

1)  Valg af ordstyrer og referent 

2)  Bestyrelsens beretning 

3)  Fremlæggelse af revideret regnskab 

4)  Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent 

5)  Indkomne forslag 

6)  Valg af formand 

7)  Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer 

8)  Valg af suppleant 

9)  Valg af revisor 

10)  Eventuelt 

 

  Stk. 3. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst to ugers varsel, såfremt et flertal i 

bestyrelsen eller 1/3 af korets aktive medlemmer ønsker det. 

 

  Stk. 4. En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

 

  Stk. 5. Beslutninger i henhold til dagsordenen vedtages ved simpelt flertal. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

  Stk. 6. Passive medlemmer har ikke stemmeret. 

 

  Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5 på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest en uge før generalforsamlingen. 

 



§  4. BESTYRELSEN 

  a) Bestyrelsen består af fem medlemmer. 

  b) Formanden vælges for en 1-årig periode. 

  c) De fire menige medlemmer vælges for en 2-årig periode. 

  d) Der er 2 medlemmer på valg hvert år. 

 e) Inden 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med kasserer og tre menige 

bestyrelsesmedlemmer. 

  f) Bestyrelsens medlemmer er hver for sig bemyndiget til at træffe aftaler om koncerter under ansvar for den 

øvrige bestyrelse og korets medlemmer. 

  g) Bestyrelsen udpeger korets dirigent. 

  h) Kordirigenten deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen beslutter andet. 

   

§ 5. KORDIRIGENTEN 
   Dirigenten har det kunstneriske ansvar for prøvers og koncerters gennemførelse samt afholdelse af de 

vejledende stemmeprøver. 

 

§ 6. UDVALG 
   Der kan nedsættes udvalg til specielle opgaver. 

 

§ 7. ØKONOMI 
   Bestyrelsen varetager korets økonomi. 

   For korets økonomiske forpligtelser hæfter kun korets egenkapital. 

 

§ 8. UDELUKKELSE/EKSKLUSION 
   Stk. 1. En enig bestyrelse kan med øjeblikkelig virkning udelukke et medlem fra alle korets aktiviteter i en 

periode på op til 3 måneder. Udelukkelsen bortfalder dog, såfremt 1/3 af korets aktive medlemmer gør 

indsigelse. Indsigelsen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage efter, at medlemmet er gjort bekendt 

med beslutningen om udelukkelse. 

 

   Stk. 2. Et medlem kan efter indstilling fra bestyrelsen ekskluderes på en generalforsamling, hvor 2/3 af de 

fremmødte medlemmer stemmer for. 

 

  Stk. 3. Et udelukket eller ekskluderet medlem kan ikke stille krav om tilbagebetaling af forfaldent kontingent. 

 

§ 9. VEDTÆGTSÆNDRINGER 
   Vedtægterne kan ændres på enhver lovligt indkaldt generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødtes 

stemmer. 

 

§ 10. KORETS OPLØSNING 
   Til opløsning af koret kræves mindst ¾ af medlemmernes stemmer ved en generalforsamling eller ¾ af de 

fremmødtes stemmer ved en ny generalforsamling, der afholdes inden 3 måneder. 

   I forbindelse med opløsning af koret overgår eventuelle aktiver til en tilsvarende kulturel virksomhed. 

 

Vedtaget på LYNGBY KAMMERKORs ekstraordinære generalforsamling den 2. september 1997 med ændringer på den 

ordinære generalforsamling den 12. januar 1999, den 8. februar 2000, den 14. januar 2003 og ekstraordinær 

generalforsamling den 23. oktober 2005, generalforsamlingen den 17. januar 2006, generalforsamlingen den 19. 

januar 2010, generalforsamlingen den 8. februar 2011, generalforsamlingen den 7. februar 2017 og 

generalforsamlingen den 21. januar 2020. 

 

 

Merete Dirach   Carl Seyfarth 

ordstyrer   referent 

 


