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Vedtægter for Roskilde Studiekor           Senest reviderede udgave september 2015 

 
 
§ 1. Korets navn er Roskilde Studiekor. Koret er hjemmehørende i Roskilde 

Kommune. 
  
§ 2. Medlemskab af koret er betinget af en bestået optagelses prøve. 
 
§ 3. Stk. 1.  Roskilde Studiekors bestyrelse består at 5 medlemmer samt korets 

dirigent. 
 
 Stk. 2.  De 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen, 

vælges fortrinsvis med repræsentation fra hver stemmegruppe. 
 
 Stk. 3.  Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2-årig. 
 
 Stk. 4.  I lige årstal vælges 2, i ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 
 
 Stk. 5.  Generalforsamlingen vælger endvidere 1 suppleant, der har møde- og 

taleret ved bestyrelsesmøderne. 
 
 Stk. 6.  Valgperioden for suppleanten er 1-årig. 
 
 Stk. 7.  Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 1 år. 
 
 Stk. 8.  Genvalg kan finde sted. 
 
 Stk. 9.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august/september 

måned med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af mødeleder og referent 
2. Formandens og dirigentens beretninger 
3. Kassererens beretning om korets økonomi 
4. Udvalgenes beretninger 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af 2, henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af 1 suppleant 
8. Valg af 2 revisorer 
9. Valg af repertoire udvalg samt andre udvalg 
10. Eventuelt 

 
Stk. 10. Det er en forudsætning for valgbarhed og deltagelse i 
stemmeafgivelse i det hele taget, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. 
 
Stk. 11. Alle korets medlemmer har en stemme ved afstemninger på 
generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
 
Stk. 12. Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, undtaget herfor 
er dog afstemninger vedrørende vedtægtsændringer, jvf. § 7. 
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Stk. 13. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg mellem de ligestående 
kandidater. Om nødvendigt foretager mødedirigenten lodtrækning. 

 
 Stk. 14. Om nødvendigt finder suppleringsvalg sted i årets løb. Suppleanten 

indgår i bestyrelsen frem til næste generalforsamling. 
 
 Stk. 15. Indkaldelse til generalforsamling foretages af formanden skriftligt til 

alle medlemmer senest 18 dage i forvejen. 
 
 Stk. 16. Forslag til punkt 5 på dagsordenen indgives til formanden senest 10 

dage før generalforsamlingen. 
  

 Stk. 16 a. Eventuelt indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 
 3 dage før generalforsamlingen. 
 
 Stk. 17. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, 

sekretær, nodearkivar og PR-agent ved førstkommende bestyrelsesmøde 
efter generalforsamlingen. 

 
§ 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt et flertal af bestyrelsen 

eller mindst 1/3 af korets medlemmer ønsker det. Regler for indkaldelse som 
ved ordinær generalforsamling. 

 
§ 5. Stk. 1. Bestyrelsen varetager den administrative ledelse af koret og træffer de 

i forbindelse hermed nødvendige beslutninger under ansvar over for korets 
medlemmer. 

 
 Stk. 2.  Repertoireudvalget består af dirigenten, en repræsentant fra 

bestyrelsen, samt interesserede medlemmer af koret, gerne fordelt på 
stemmegrupperne. 

 
 Stk. 3. Dirigenten har ansvaret for korets kunstneriske ledelse og skal i videst 

muligt omfang fritages for administrative opgaver, som ikke falder ind 
herunder. 

 
 Stk. 4. Korets regnskab revideres af de valgte revisorer. 
  
 Stk. 5. Koret tegnes af to bestyrelsesmedlemmer: Kasserer og formand. 

Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesreferatet fra 
bestyrelsens konstituerende møde hvert år – kort efter generalforsamlingen. 

 
§ 6. Stk. 1. Et halvårligt kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. 

Kontingentet er forfaldent til betaling 1.oktober og 1. februar. Unge under 
uddannelse betaler halvt kontingent. Nye medlemmer betaler kontingent fra 
den første måned efter optagelsen i koret, med et beløb svarende til den del 
af året man er med. 
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Stk. 2. I tilfælde af, at man er forhindret i at deltage i korets arbejde for en 
længere periode, skal bestyrelsen informeres. Bestyrelsen kan bevillige eller 
meddele orlov i max 1 år.  
Der betales almindeligt kontingent i orlovsperioden, og man beholder sine 
noder og sit kornummer.  
 
Når et medlem vender tilbage efter orlov, kan dirigenten bede om fornyet 
stemmeprøve. 

 
 Stk. 3. Korets medlemmer har mødepligt til korets prøver og skal møde 

præcist til disse. I tilfælde af sygdom el. lign., skal afbud ske efter en af 
bestyrelsen meddelt procedure. 

 
 Stk. 4. Ved fravær i væsentligt omfang beslutter dirigenten, hvorvidt 

deltagelse i koncerter m.m. kan finde sted. 
 

§ 7. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver behørigt indkaldt 
generalforsamling med 2/3 af de fremmødtes stemmer. 

 
§ 8.  Ved korets opløsning tilfalder korets aktiver korets medlemmer. 
 
 
 
 
Roskilde Studiekor, september 1982. 
 
 
Vedtægterne er revideret:  
 

 Februar 1989 
 September 1997 
 September 2004 
 August 2005 
 September 2010 
 August 2014 
 September 2015 
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