Vedtægter for Musica Viva
§ 1 Navn og formål:
Korets navn er Musica Viva.
Korets formål er at indøve et alsidigt korrepertoire med
hovedvægt på klassisk kormusik og med henblik på
opførelse ved passende lejligheder.
§ 2 Medlemsoptagelse:
Betingelserne for optagelse af nye medlemmer aftales
mellem dirigent og bestyrelse.
§ 3 Tilhørsforhold og kontingent:
Koret er tilknyttet et oplysningsforbund og er medlem af
Kor 72. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Restancer ud over 3 måneder medfører tab af medlemsskab.
§ 4 Sæson:
Sæsonen går fra september til maj.
§ 5 Kunstnerisk ledelse:
Den kunstneriske ledelse ligger hos dirigenten, der
ansættes af oplysningsforbundet i samarbejde med korets
bestyrelse.
Repertoiret vælges af dirigenten i samråd med et
repertoireudvalg, som skal bestå af et medlem af
bestyrelsen og to valgte medlemmer.
§ 6 Administrativ ledelse:
Til at varetage korets administration vælger den ordinære
generalforsamling 5 bestyrelsesmedlemmer.
3 på ulige år, 2 på lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§ 7 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er korets øverste myndighed og
beslutningsdygtig ved simpelt flertal. For ophævelse.
eksklusion og vedtægtsændring gælder dog særlige regler.
Korets dirigent kan deltage i generalforsamlingen men
har ikke stemmeret.
Ordinær generalforsamling skal afholdes i begyndelsen
af sæsonen hvert år og indkaldes skriftligt med mindst 14
dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 8 dage inden afholdelsen.
Dagsorden for ordinær generalforsamling fastsættes til:
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Valg af repertoireudvalg.
9. Valg af bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes med 8
dages varsel, når bestyrelsen skønner det nødvendigt,
eller når 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske
herom. I sidstnævnte tilfælde fastsættes dagsorden af
bestyrelsen, der på dagsorden optager de punkter, der
ønskes behandlet på generalforsamlingen.

§ 8 Eksklusion og vedtægtsændring:
Eksklusion og vedtægtsændring kræver 2/3 majoritet ved
generalforsamlingen. Opnås denne majoritet ikke, indkaldes
med 8 dages varsel inden 14 dage til ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslag om eksklusion eller
vedtægtsændring er eneste punkt på dagsorden, og hvor
simpelt stemmeflertal er gældende.
§ 9 Ophævelse af koret:
Ophævelse af koret kan kun finde sted, såfremt det
vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger
med mindst 30 dages interval. På første generalforsamling
skal mindst 2/3 stemme for ophævelse, samt for hvilken
almennyttig forening eller institution, der skal modtage
korets eventuelle midler. På sidste generalforsamling
gælder simpelt stemmeflertal.
§ 10 Økonomi og regnskab:
Korets udgifter afholdes af medlemskontingentet plus
eventuelt tilskud og indtægter fra koncerter.
Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni, idet indeværende
regnskabsår går fra 15. maj 2013 til 30. juni 2014.
Regnskabet skal være afsluttet og revideret inden
generalforsamlingen.
Korets midler indsættes på bankkonto således, at den
kontante kassebeholdning til enhver tid er mindst mulig.
Kassereren alene kan hæve på korets bankkonto.
Udbetalinger overstigende 1000 kr. (ud over betalinger til
MOF og Kor 72) skal forud godkendes af den samlede
bestyrelse og i tilfælde af uenighed forelægges
generalforsamlingen til afgørelse.
§ 11 Noder, instrumenter etc.:
Noder, instrumenter etc. anskaffes af koret og forbliver
korets ejendom.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling
den 3. april 1987.
Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling
den 18. marts 2014.

