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§ 1.
Foreningens navn og formål.
Foreningens navn er: Hadsten Sangforening.
Foreningens formål er ved sangøvelser at opnå en sangmæssig så høj kvalitet, at det er
muligt at gennemføre koncerter med foreningens kor.
§ 2.
Medlemmer og Sangforeningens venner.
§ 2 a. Medlemmer.
Foreningen består af aktive mandlige sangere.
For at kunne optages som sanger skal aspiranten aflægge en sangprøve for dirigenten
samt et udvalg nedsat af bestyrelsen. Efter prøven besluttes det, hvilken placering der
stemmemæssigt passer bedst til aspiranten.
§ 2 b. Sangforeningens venner.
Sangforeningens venner er en støttegruppe. Som Sangforeningens venner kan optages
tidligere sangere og personer der viser foreningen positiv interesse, eller som har eller vil
yde et arbejde til Hadsten Sangforenings bedste.
Sangforeningens venner er ikke medlemmer af Hadsten Sangforening og har ikke
stemmeret.
§3

Generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i november måned og varsles
skriftligt til alle medlemmer senest 30 dage før.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab og budget.
4. Husinspektørens beretning, herunder husets økonomi.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Valg af fanebærer.
11. Valg af ”Grisemajor” (varetager Grisens interesser)
12. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 5 skal være fremsendt skriftligt til bestyrelsen
senest 14 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel og
skal afholdes ved skriftlig begæring fra mindst 2/3 af alle medlemmer med angivelse af
dagsorden. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter
begæringen.
Beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Der kan kun repræsenteres et medlem ved fuldmagt.
§ 4.
Midtvejsforsamling.
Midtvejsforsamling afholdes i maj måned og varsles som for ordinær generalforsamling.
Dagsordenen skal som minimum indeholde:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Husinspektørens beretning, herunder husets økonomi.
5. Indkomne forslag.
6. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under pkt. 5 skal være fremsendt skriftligt til bestyrelsen
senest 14 dage før generalforsamlingen.
§ 5.
Ledelse.
Foreningen ledes af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af fem mand plus en suppleant. Disse vælges ved generalforsamlingen
i november måned. Valget er for to år, og der afgår skiftevis to eller tre
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde.
Det skal tilstræbes, at formand og kasserer ikke afgår samtidig.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for foreningens drift.
Ud over de for en bestyrelse normale opgaver træffes også, i samarbejde med dirigenten,
beslutning om foreningens sangmæssige aktiviteter og repertoire. Til denne opgave kan
bestyrelsen suppleres af andre medlemmer af koret.
Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal
være formanden eller næstformanden.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede
bestyrelse.
§ 6.
Hæftelse.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
formue.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 7.
Regnskabsår.
Foreningens regnskabsår regnes fra 1. november til 31. oktober og regnskabet forelægges
to gange årligt ved generalforsamlingen og midtvejsforsamlingen.
§ 8.

Kontingent.
Kontingentet foreslås af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen.
Medlemmer, som i længere tid har været forhindret i at synge, kan af bestyrelsen bevilges
orlov med kontingentfrihed. Kontingentfrihed gives normalt højest seks måneder, herefter
kan der i særlige tilfælde søges om en yderligere forlængelse, der så skal godkendes af
bestyrelsen.
Ved kontingentrestance ud over tre måneder kan medlemmet slettes af foreningen.
Æresmedlemmer, der udnævnes af bestyrelsen, er kontingentfri.
§ 9.

Ordensregler.
Under korets prøver der ledes af dirigenten, skal der være ro i øvelokalet. Det er ikke tilladt
de enkelte sangere at forstyrre, irettesætte eller kritisere andre sangere eller dirigenten.
Utilbørlig optræden i sanglokalerne kan efter bestyrelsens og dirigentens skøn medføre
bortvisning.
Det er ikke tilladt sangerne uden tvingende grund at forlade sanglokalet under prøverne.
Sangerne er altid pligtige til at møde til den fastsatte tid.
Af hensyn til mandskorets fortsatte gode sangmæssige kvalitet er det vigtigt, at korets
medlemmer møder frem til de aftalte øveaftener. Ved forfald bør der meldes afbud.
§ 10.
Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer
herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny
generalforsamling. Her kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede
stemmer.
Ovenstående gælder også vedrørende foreningens opløsning.
Opløser foreningen sig, skal Hadsten Sangforenings siddende bestyrelse søge juridisk
bistand. Nettoformuen og materielle aktiver kan efterfølgende udloddes til almennyttige
formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål, og som besluttes på den
opløsende generalforsamling.
Kassebeholdning, fast ejendom og andet løsøre gives således til et formål bestemt af den
sidst siddende bestyrelse.
Bestyrelse:
Frank Kornmaaler

Poul Johan Berg

Frode Brynningsen

Ole Møller

Finn Nørregaard Hansen

