Vedtægter for Dansk Vandrelaug´s Sangkreds
§1 Kredsens navn
Dansk Vandrelaug’s Sangkreds – kaldet DVL´s Sangkor

§2 Tilhørsforhold
Dansk Vandrelaug´s Sangkreds er en kreds under Dansk
Vandrelaug´s Københavns afd., og dermed tilsluttet
Landsforeningen Dansk Vandrelaug Kultorvet 7, 1175
København K
Kreds og medlemmer er underkastet Dansk Vandrelaug´s
vedtægter og bestemmelser.

§3 Formål
Sangkredsens formål er at fremme medlemmernes
sangglæde, interesse og kendskab til gamle og
moderne korværker f.eks. ved afholdelse af koncerter og
kortræf, og at skabe interesse for det at synge.

§4 Optagelse af medlemmer
Personer over 18 år, der efter en prøve har bevist at
kunne synge rent.
Ønske om medlemskab rettes til Sangkreds ledelsen.

§5 Udmeldelse eller overgang til passivt medlemskab
Udmeldelse eller ønske om passivt medlemskab skal
ske skriftligt til kassereren med mindst 1 måneds
varsel.
Sangkredsens ledelse kan, i tilfælde af langvarig bortrejse
eller sygdom, dispensere fra denne bestemmelse.

§6 Kontingent
Som medlem af Dansk Vandrelaug betales et af Dansk
Vandrelaug fastsat kontingent i februar gældende for
kalenderåret.
Sangkredskontingentet for aktive og passive medlemmer
fastsættes af kredsledelsen og forelægges til godkendelse på et
kredsmøde.
Sangkredskontingentet betales halvårligt forud primo januar
og primo september.

Passive medlemmer betaler årligt primo januar, hvad der
svarer til en måneds betaling for aktive medlemmer.

§7 Kassereren
fører Sangkredsens regnskab, opkræver kontingent samt
forestår Sangkredsens løbende indtægter og udgifter.

§8 Regnskab
Sangkredsens regnskab følger kalenderåret. Regnskab og
budget forelægges medlemmerne 1 uge før det ordinære
kredsmøde.

§9 Revision
Sangkredsens regnskab revideres af en på kredsmødet valgt
revisor, som ikke må være medlem af kredsledelsen, og som er
valgt for 1 år ad gangen. Herudover revideres regnskabet af
Dansk Vandrelaug´s Københavns afdelingens valgte revisor.

§10 Sangkredsens kredsmøde
a) Kredsmødet har øverste myndighed i
Sangkredsens anliggender.
b) Kredsledelsen vælges på kredsmødet og består af
5 medlemmer (hvoraf kredslederen vælges
særskilt) og 1 suppleant. Bestyrelsen vælges for 2
år (genvalg kan finde sted).
Kredsformand og 2 medlemmer afgår i ulige år og
kasserer og 1 medlem i lige år.
Kredsledelsen har ret til at supplere sig med
andre medlemmer, men disse har ikke stemmeret i
kredsledelsen.
Kredsledelsen konstituerer sig selv.
c) Suppleanten vælges for 1 år og har ikke stemmeret i kredsledelsen.
d) Kredsmødet er beslutningsdygtigt ved det fremmødte antal
medlemmer.
Forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Stemmeafgivelse foregår ved håndsoprækning, men

kan også ske skriftligt, såfremt det ønskes.
Stemmeretten kan kun udøves af aktive medlemmer ved
personligt fremmøde.
e) Skriftlige forslag fra Sangkredsens medlemmer
skal være Sangkredsens ledelse i hænde senest
14 dage før kredsmødet, og sendes en uge før kredsmødet
til medlemmerne sammen med regnskabet. (Se §14 vedr.
forslag til vedtægtsændringer)
f) Kredsmedlemmernes hverv er ulønnet. Honorar til
professionel hjælp kan inden for rammerne af
kredsens økonomi aftales med kredsledelsen.
§11 Tegningsregler
2 medlemmer af kredsledelsen tegner i forening Sangkredsen
§12 Ordinært kredsmøde
Afholdes årligt primo marts, og skriftlig indkaldelse skal
udsendes senest 3 uger før.
Indsigelser mod kredsmødets lovlighed skal fremsiges
umiddelbart efter ”valg af dirigent”.
Dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Kredslederens beretning
4. Kassererens beretning, samt regnskab, budget og
kontingent fastsættelse
5. Kordirigentens beretning
6. Indkomne forslag
7. Valg af Kredsledelsen og suppleant
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt
§13 Ekstraordinært kredsmøde
Afholdes hvis mindst 2 medlemmer af kredsledelsen
anser det for nødvendigt, eller en tredjedel af korets
medlemmer skriftligt ønsker det.
Efter et lovligt fremsat ønske om et ekstraordinært
kredsmøde, skal mødet afholdes inden 30 dage og
varsles skriftligt med mindst 5 dages varsel til
medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og
indkomne forslag.

§14 Forslag til vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer skal være Sangkredsens bestyrelse i
hænde senest 15. januar, og ændringerne skal forelægges
Sangkredsens medlemmer mindst 3 uger før kredsmødet.
Forslagene optages særskilt på dagsordenen.
Vedtægtsændringerne er gyldige, hvis 2/3 af de fremmødte
medlemmer stemmer for.
§15 Kredsens opløsning
Ophævelse af Sangkredsen vedtages på et ordinært
kredsmøde, hvis 3/4 af samtlige medlemmer er til
stede og 75% heraf stemmer for.
Hvis det ordinære kredsmøde ikke er beslutningsdygtigt
vedrørende dette punkt, kan kredsledelsen indkalde til et
ekstraordinært kredsmøde med dette ene punkt på
dagsordenen, og dette kredsmøde vil da være beslutningsdygtigt ved det fremmødte antal medlemmer.
Ophæves Sangkredsen ved et ordinært/ekstraordinært
møde tilfalder dens aktiver DVL Københavns Afdelingen, der
vil stille midlerne til rådighed, hvis Sangkredsen genoprettes
indenfor en 2-årig periode.
Sangkredsens vedtægter er ændret og godkendt på det ordinære
kredsmøde den 4. marts 2015.

