
Forslag til vedtægtsændringer, som forelægges på ekstraordinær generalforsamling 
den 24. oktober 2019: 

Nuværende formulering: Foreslået formulering: 
§ 9 

Generalforsamlingen er foreningens højeste 

myndighed i alle foreningens anliggender. Der 

afholdes generalforsamling hvert år omkring 1. 

september, normalt som sæsonstart.  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den 

er indvarslet skriftligt og/eller pr. email med 

mindst 8 dages varsel.  

Alle foreningens medlemmer kan møde på 

generalforsamlingen, men kun aktive medlemmer 

har stemmeret.  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling 

indeholder følgende punkter:  

1. Valg af ordstyrer 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabet og fastsættelse af kontingent 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse: 

a. Formand  

b. Kasserer  

c. Sekretær  

d. 2 bestyrelsesmedlemmer  

e. 1 bestyrelsessuppleant  

6. Øvrige valg: 

a. Et medlem til sangudvalget, som yderligere 

består af formanden og dirigenten  

b. En fra hver stemmegruppe til 

repertoireudvalget, som yderligere består 

af formanden og dirigenten og 

vicedirigenten. Valget sker efter indstilling 

fra stemmegrupperne. Indstillingen fra 

stemmegruppen vedtages på et 

stemmegruppemøde jf. "Bestyrelsens 

retningslinjer".  

 

c. Et medlem til De Syd- og Vestjyske 

Mandskors bestyrelse  

d. To revisorer  

e. En arkivar  

f. En fanebærer og 2 suppleanter  

g. En protokolfører  

h. En kantinebestyrer  

i. En butiksbestyrer 

j. En PR-mand  

k. En fra hver stemmegruppe til aktivitets-

/festudvalget. Valget sker efter indstilling 

fra stemmegrupperne. Indstillingen fra 

§ 9 

Generalforsamlingen er foreningens højeste 

myndighed i alle foreningens anliggender. Der 

afholdes generalforsamling hvert år omkring 1. 

september, normalt som sæsonstart.  

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den 

er indvarslet skriftligt og/eller pr. email med 

mindst 8 dages varsel.  

Alle foreningens medlemmer kan møde på 

generalforsamlingen, men kun aktive medlemmer 

har stemmeret.  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling 

indeholder følgende punkter:  

1. Valg af ordstyrer 

2. Formandens beretning 

3. Dirigentens beretning 

4. Regnskabet og fastsættelse af kontingent 

5 Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse: 

a. Formand  

b. Kasserer  

c. Sekretær  

d. 2 bestyrelsesmedlemmer  

e. 1 bestyrelsessuppleant  

7. Øvrige valg: 

a. Et medlem til sangudvalget, som yderligere 

består af formanden og dirigenten  

b. En fra hver stemmegruppe til 

repertoireudvalget, som yderligere består 

af formanden, dirigenten og vicedirigenten. 

Valget sker efter indstilling fra 

stemmegrupperne. Indstillingen fra 

stemmegruppen vedtages på et 

stemmegruppemøde jf. "Bestyrelsens 

retningslinjer".  

 

c. Et medlem til De Syd- og Vestjyske 

Mandskors bestyrelse  

d. To revisorer  

e. En arkivar  

f. En fanebærer og 2 suppleanter  

g. En protokolfører  

h. En kantinebestyrer  

i. En butiksbestyrer 

j. En PR-mand  

k. En fra hver stemmegruppe til aktivitets-

/festudvalget. Valget sker efter indstilling 



stemmegruppen vedtages på et 

stemmegruppemøde jf. "Bestyrelsens 

retningslinjer".  

Den nyvalgte bestyrelse udpeger eventuelt 

et 5. medlem. 

 

7. Drøftelse af fremtidige aktiviteter. 

8. Dirigentens beretning 

9. Eventuelt.  

 

fra stemmegrupperne. Indstillingen fra 

stemmegruppen vedtages på et 

stemmegruppemøde jf. "Bestyrelsens 

retningslinjer".  

Den nyvalgte bestyrelse udpeger eventuelt 

et 5. medlem. 

8. Drøftelse af fremtidige aktiviteter. 

9. Eventuelt – herunder beretning fra 

 kantinebestyreren. 

 

§ 12 

Alle generalforsamlingsbeslutninger træffes ved 

simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er 

forslaget bortfaldet.  

Vedtægtsændringer træffes ved simpel 

stemmeflerhed, men kan kun gennemføres på en 

generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de aktive 

sangere er mødt.  

Skriftlig afstemning afholdes, såfremt blot et 

medlem begærer det.  

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på 

foranledning af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af 

de aktive medlemmer begærer det. 

 

§ 12 

Alle generalforsamlingsbeslutninger træffes ved 

simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er 

forslaget bortfaldet.  

Vedtægtsændringer træffes ved simpel 

stemmeflerhed, men kan kun gennemføres på en 

generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de aktive 

sangere er mødt.  

Skriftlig afstemning afholdes, såfremt blot et 

medlem begærer det.  

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på 

foranledning af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af 

de aktive medlemmer begærer det og efter 

samme retningslinjer som en ordinær 

generalforsamling. 

Begrundelse:  
 
Bestyrelsen foreslår ændringer af § 9, der omhandler 
generalforsamlingsdagsordenens indhold:  
 
Her foreslår bestyrelsen pkt. 9 ændret, således at dirigentens beretning aflægges 
efter formandens beretning, dvs. pkt. 8 flyttes til pkt. 3 med deraf følgende ændring 
af numrene på de efterfølgende punkter. Denne rækkefølge findes mere optimal. 
 
Under punkt 12 ”Eventuelt” foreslås tilføjet ”- herunder beretning fra 
kantinebestyreren”. Denne tilføjelse giver kantinebestyreren mulighed for at 
orientere koret om status mm. 
 
Endvidere foreslår bestyrelsen en tilføjelse til § 12, der omhandler afholdelse af 
ekstraordinær generalforsamling:  
I sidste punktum fastslås det, at reglerne for indkaldelse og afholdelse af 
ekstraordinære generalforsamlinger følger samme regler som de ordinære 
generalforsamlinger. 
 

De foreslåede ændringer er markeret med gult. 

Ribe, den 20. september 2019 

Bestyrelsen 


