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Vedtægter for Frederiksborg Kammerkor  
 

§ 1 Navn og hjemsted 

Korets navn er Frederiksborg Kammerkor, og korets hjemsted er Hillerød Kommune.  

Koret har øveaften torsdage kl. 19:30 – 22:00 i perioden medio august til medio juni. 

Der er ikke øveaftener i skolernes ferier. 

 

§ 2 Målsætning 

Korets målsætning er, med basis i at kunne rekruttere og fastholde gode amatørsangere, at nå 
et højt kvalitetsniveau indenfor den klassiske kormusiks kirkelige og verdslige repertoire. 

 

§ 3 Medlemskab 

Som medlem kan optages enhver korsanger, der har bestået korets optagelsesprøve. 
Optagelsesprøve afholdes i forbindelse med en korprøve. Tilstede er dirigenten og korudvalget, 
som efter prøven tager stilling til, om ansøgeren kan optages, samt hvilken stemmegruppe 
vedkommende tilhører. Korudvalget kan vælge, at dirigenten selv udfører optagelsesprøven. 

Ophør af medlemskab skal meddeles kassereren inden 1. februar for forårssæsonen og inden 1. 
september for efterårssæsonen. 

 

§ 4 Kontingent og anden betaling 

Ethvert medlem skal betale kontingent forud for et halvt år ad gangen. 

Kontingent for foråret opkræves pr. d. 1. februar med betalingsfrist d. 1. marts. Kontingent for 
efteråret opkræves pr. d. 1. september med betalingsfrist d. 1. oktober. 

Unge under uddannelse får kontingentreduktion på 50 %. Der er ingen reduktion for andre 
medlemskategorier. 

Der ydes ikke refusion af kontingent i løbet af en sæson, hverken ved afbud, ophør af 
medlemskab eller andet fravær. 

Noderne, der synges efter, købes af koret og udlånes til medlemmerne. Ved indstudering af 
større værker med dyre partiturer kan korudvalget beslutte at partiturerne anskaffes af koret 
men betales af medlemmerne, som beholder det til ejendom efter brugen. 

Weekend ture og udlandsrejser er ikke indeholdt i kontingentet, men betales særskilt af 
medlemmerne. Korudvalget kan vælge at yde et tilskud pr. medlem. 

 

§ 5 Orlov 

Et kormedlem kan opnå orlov ved i forvejen skriftligt at meddele dette til korudvalget. 
Meddelelsen om orlov kan højst omfatte 6 måneder ad gangen.  

Sammenhængende orlovsfravær på over 12 måneder betragtes som en udmeldelse. 
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I orlovsperioden betaler medlemmet 20% af det til enhver tid gældende kontingent, og 
medlemmet kan starte igen i koret uden yderligere optagelsesprøve. 

 

§ 6 Afbud 

Hvis et medlem har fravær fra prøver, koncerter eller andre planlagte arrangementer, 
skal vedkommende melde afbud på korets intranet, 
(https://intra.frederiksborgkammerkor.dk - login med brugernavn og password). 

Ved pludseligt opstået forfald skal medlemmet pr. telefon eller e-mail give besked om 
dette til et udpeget korudvalgsmedlem. 

Hvis et medlem har fravær op til en koncert, kan dirigenten, i samråd med korudvalget, 
bede vedkommende om at undlade at deltage koncerten. 

 

§ 7 Korudvalg 

Der er nedsat et korudvalg på op til 6 medlemmer samt en suppleant, der alle vælges på 
årsmødet. 

Korudvalgsmedlemmerne er ulønnede. 

Et korudvalgsmedlem vælges for en to-årig periode, og halvdelen af udvalgsmedlemmerne er 
på valg det ene år, og den anden halvdel er på valg det efterfølgende år. Suppleanten og 
revisoren vælges for et år ad gangen. 

På årsmødet vælges korudvalget. Formand og kasserer vælges særskilt. Valg af formand og 
kasserer må ikke ske samme år. Korudvalget konstituerer sig selv. 

Hvis det ikke er muligt ved et årsmøde at vælge en formand eller en kasserer, konstituerer 
korudvalget af sin midte eller blandt kormedlemmerne en formand eller kasserer, som sidder 
indtil en ny formand hhv. kasserer er valgt. Dette kan ske ved et ekstraordinært kormøde. 

Korets dirigent er født medlem af korudvalget. 

Korudvalgets opgaver er bl.a. at: 

 planlægge repertoiret for de kommende sæsoner  
 arrangere koncerter med koret 
 sørge for PR-arbejde i forbindelse med koret og dets optræden  
 ansætte korets dirigent 
 foreslå størrelsen på det halvårlige kontingent til vedtagelse på årsmødet  
 bevilge orlov til kormedlemmer 
 sikre at korets økonomi er i orden, herunder sørge for opkrævning af kontingent og 

aflønning af dirigent 
 føre et selvstændigt regnskab, der forud for årsmødet skal godkendes af revisoren. 

Regnskabsåret er kalenderåret 
 planlægge og afvikle weekend-ture og udlandsrejser for koret. Udlandsrejse skal 

tilstræbes afviklet hvert andet år 
 planlægge og afholde årsmøder 
 vedligeholde nodearkivet, herunder indkøbe nye noder efter behov  
 registrere og vedligeholde adresseliste på samtlige medlemmer  
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 administrere website og intranettet 
 sørge for referater fra korudvalgsmøder og årsmøder samt andre praktiske oplysninger 

til koret 

Korudvalget kan anmode kormedlemmerne om assistance til det praktiske arbejde i forbindelse 
med f.eks. repertoireplanlægning, turarrangementer, større korværker etc. 

Korudvalget afholder møder efter behov. Punkter til dagsordenen afleveres til formanden, der 
udarbejder og udsender den endelige dagsorden til korudvalgsmedlemmerne senest 3 dage 
inden mødet. 

Koret tegnes af formanden, henholdsvis kassereren og et korudvalgsmedlem i forening. 

 

§ 8 Årsmøde 

Hvert år (fortrinsvis lørdag i uge 5) afholdes kordag, som bl.a. omfatter korprøver og årsmøde. 

Indkaldelse til årsmøde udarbejdes af korudvalget og skal ske skriftligt med mindst tre ugers 
varsel. Forslag til emner på årsmødet skal være korudvalget i hænde senest en uge inden 
mødet. Forslag til vedtægtsændringer skal være korudvalget i hænde senest en måned inden 
mødet. 

Dagsorden for årsmødet skal indeholde følgende punkter: 

 Valg af årsmødedirigent 
 Formandens beretning 
 Dirigentens beretning 
 Kassererens aflæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af næste års kontingent 
 Indkomne forslag 
 Kommentarer og gode idéer til korudvalgets kommende arbejde 
 Valg af formand/kasserer 
 Valg af øvrige korudvalgsmedlemmer og en suppleant 
 Valg af revisor 
 Eventuelt 

Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

Alle fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede. 

Valg til korudvalg og suppleant foretages skriftligt, medmindre der er tale om fredsvalg. 

Andre afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre mindst tre medlemmer kræver 
skriftlig afstemning. 

Referat af årsmødet udsendes til alle medlemmer efter mødet. 

 

§ 9 Ekstraordinært kormøde 

Ekstraordinært kormøde afholdes, når korudvalget finder det nødvendigt, eller når 25% af de 
stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de 
emner, der ønskes behandlet. 

Regler for indkaldelse, indkomne forslag og vedtægtsændringer følger § 8. 
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§ 10 Dirigent 

Korudvalget er ansvarligt for, at koret har ansat en dirigent. 

Når en ny dirigent skal ansættes, bør korudvalget så vidt muligt finde flere kandidater, der hver 
skal afholde en korprøve med koret af ca. en times varighed incl. opvarmning. Når alle 
kandidater har afholdt prøve, indkaldes kormedlemmerne til et ekstraordinært møde, hvor de 
enkelte kandidaters præstation diskuteres, og hvor der om nødvendigt foretages endelig 
afstemning om valg af dirigent. 

Stemmeafgivning kan ske pr. brev eller ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog ikke 
repræsentere mere end ét fraværende medlem. 

 

§ 11 Vedtægtsændringer 

Disse vedtægter kan ændres på et årsmøde eller på et ekstraordinært kormøde. 

 

§ 12 Opløsning af koret 

Beslutning om korets opløsning kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af korets 
stemmeberettigede medlemmer er til stede på kormødet, og mindst 3/4 heraf stemmer for. 

Såfremt kormødet ikke tæller 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, men 
forslaget om opløsning af koret dog vedtages med 3/4 flertal, skal der inden 30 dage indkaldes 
til ekstraordinært kormøde, hvor beslutning da kan træffes, såfremt de fremmødte 
stemmeberettigede medlemmer stemmer for ved simpel majoritet. 

I tilfælde af korets opløsning tilfalder korets eventuelle likvider korets medlemmer. 

Korets noder vil tilgå Kor72. 

 

§ 13 Ikrafttræden 

Ovenstående vedtægter er godkendt på et ekstraordinært kormøde den 3. juni 2005. 

§ 5 er revideret på årsmødet d. 31. januar 2009. 

§ 7 er revideret på årsmødet d. 30. januar 2010. 

Tidligere § 13 ’Hæftelse’ er slettet (§ 14 ’Ikrafttræden’ er rykket op som § 13), og § 4 er 
revideret på årsmødet d. 2. februar 2013. 

§ 4, 6 og 7 er revideret på årsmødet d. 2. februar 2019. 

§ 3 og 7 er revideret på årsmødet d. 1. februar 2020 


