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§ 1. Foreningens navn og hjemsted 
 Foreningens navn er ”The Gospellers”. 

Foreningens adresse er: Den siddende kasserers adresse 
Foreningens hjemsted er: Esbjerg kommune 

 
§ 2. Formål 

Foreningens primære formål er at udvikle, markedsføre og sælge koncerter, 
workshops mv. og således generere indtægter til korets drift. 

 
Formålet er endvidere at udvikle korets faglige niveau gennem forskellige 
arrangementer, der udfordrer koret og medvirker til at udvikle det sociale 
sammenhold 

 
 Endelig er formålet at varetage alle de praktiske forhold omkring korets daglige virke,  
 som ikke varetages af FOF. 
 
§ 3.  Medlemmer 
 Alle der hvert år før korets opstart har indbetalt gebyr for deltagelse i korets aktiviteter 
 til FOF er medlemmer af foreningen – herefter kaldet medlemmer. 
 
§ 4.  Kontingent 
 Medlemmer, der betaler gebyr til FOF betaler ikke et særskilt kontingent til  
 foreningen. 
 
 Foreningens økonomi baserer sig således primært på afholdelse af koncerter og  
                     arrangementer. 
 
§ 5.  Valgbarhed 
 Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen skal altid  
 bestå af et flertal af medlemmer, som er myndige. 
 
§ 6.  Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver 
den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 

  

Den ordinære generalforsamling afholdes én gang om året i 2. kvartal. 
 

Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere v. formanden 
2. Bestyrelsens beretning og visioner v. formanden 
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab v. kassereren 
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering v. kassereren 
5. Indkomne forslag v. formanden 
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 
 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke 
være medlem af bestyrelsen. 
Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 3 nævnte medlemmer, samt hvem 
bestyrelsen måtte have inviteret. 
  
Stemmeret har kun de i § 3 nævnte medlemmer. Hvert medlem har én stemme. 
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, med 
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mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
  
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen. 
  
Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 
3 ugers varsel f.eks. via hjemmeside og Facebook gruppe  
I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før 
generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag 
være udsendt til medlemmerne. 
  
Foreningens reviderede regnskab kan 1 uge før generalforsamlingen rekvireres ved 
henvendelse til foreningens kasserer. 
  
Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på 
generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed 
foretages omvalg. 
  
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 
1/3 af medlemmerne begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes 
behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede 
dagsorden vedlægges. 

 
§ 7. Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde, herunder 
fordeling af poster. 

 
Det enkelte bestyrelsesmedlem vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. 
Genvalg kan finde sted.  

 
 Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år og to på valg i ulige år. 

Såfremt formanden eller kassereren får forfald i valgperioden vælger bestyrelsen af 
sin midte en fungerende formand eller kasserer indtil næste generalforsamling. 

 
§8.  Bestyrelsens opgave og virke 

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i 
alle forhold. 
  
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling én gang årligt. 
  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 
gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Korets dirigent kan deltage i bestyrelsesmøder 
uden stemmeret. 

 
Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Ved 
stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme 
udslagsgivende. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er 
til stede. 
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 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem af foreningen, såfremt 
vedkommende opfører sig på en upassende måde for foreningen og for koret. Den 
pågældende kan indklage eksklusionen for førstkommende generalforsamling, hvor 
klagen skal behandles. 

 
 
§ 9.  Budget, regnskab og formueforhold 
 Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen. 

  
Foreningens regnskabsår går fra 1/5 - 30/4 
  
Regnskabet skal underskrives af formand og kasserer  
Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse 
med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen. 
  
Foreningens midler skal være anbragt i kassererens pengeinstitut med undtagelse af 
den nødvendige kassebeholdning. 

 
§ 10.  Revision 
 Revisor vælges på generalforsamlingen og har til opgave at revidere regnskabet 

samt gennemføre uanmeldte kasseeftersyn.    
 

 

§11.  Tegningsret 
Foreningen tegnes af formand og kasserer. 
  

§12.    Hæftelse 
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld. 

 
§13.  Vedtægtsændringer 

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne 
stemmer. 

 
§14. Ophør 

Beslutning om foreningens ophør kan kun tages op på en særskilt indkaldt 
ekstraordinær generalforsamling. 
  
For at være beslutningsdygtig skal mindst ½ af foreningens stemmeberettigede 
medlemmer være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for forslaget, før 
foreningen kan opløses. 
  
Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny 
generalforsamling, hvor det afgøres med almindeligt stemmeflertal blandt de 
fremmødte om foreningen skal opløses 
 
Ved ophør skal evt. formue anvendes til lignende formål 

 
 
 
 
 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. oktober 2011. 
Revideret efter godkendelse på generalforsamling den 08.06.16  
Revideret efter godkendelse på generalforsamling den 20.06.18 


