
Herunder ses Det Rytmiske Selskabs gældende vedtægter, som blev vedtaget 
på generalforsamlingen den 3. februar 2010. 

 

§ 1 

Foreningens navn og hjemsted: Det Rytmiske Selskab, Bornholms 

Regionskommune. 

 

§ 2 

Foreningens formål er at samle og dygtiggøre sanginteresserede ved 

regelmæssigt korarbejde, samt at udbrede kendskabet til rytmisk korsang. 
Herudover skal man som medlem indgå i et forpligtende fællesskab. 

 

§ 3 

Som medlem kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, og som 

efter kordirigentens vurdering bliver godkendt som medlem. 

 

§ 4 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales 
halvårligt forud ved begyndelse af sæsonen. Studerende på SU betaler halvt 

kontingent. 

 

§ 5 

Ingen medlemmer hæfter personligt for Det Rytmiske Selskabs forpligtelser. 

 

 



§ 6 

Generalforsamlingen: 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af 

februar måned. Indkaldelse meddeles senest 14 dage før afholdelsen. 
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 

          1. Valg af dirigent og referent. 

          2. Årsberetning. 

          3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og budget til 
orientering. 

          4. Indkomne forslag.  

          5. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter samt medlemmer til evt. 

udvalg. 

          6. Eventuelt.  

 

§ 7 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis mindst ¼ af foreningens 
aktive medlemmer eller bestyrelsen begærer det. Der gælder tilsvarende 

regler med hensyn til varsel mv. som for ordinær generalforsamling. 

 

§ 8 

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal, 
træffes alle afgørelser ved simpel stemmeflertal. 

Fremsatte forslag bortfalder ved stemmelighed. 

Uafgjorte personvalg afgøres ved omvalg, og hvis det også medfører 

stemmelighed, da ved lodtrækning. 



Til ændring af foreningens vedtægter kræves dog, at mindst ¾ af de 
tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for forslaget. I modsat fald er 

forslaget bortfaldet. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ethvert valg kan, efter 
begæring, foretages skriftligt. 

 

§ 9 

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 6 personer. Medlemmerne 

vælges for 2 år ad gangen med skiftevis 3 og 3 personer. Første gang vælges 

3 medlemmer efter lodtrækning for kun ét år. Der kan foretages genvalg. 

Der vælges desuden hvert andet år én suppleant. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. 

Foreningen tegnes af formand og kasserer. 

På generalforsamlingen vælges én revisor for ét år ad gangen. Revisor kan 
ikke være medlem af bestyrelsen. 

 

§ 10 

Korets repertoire og sanglige aktiviteter tilrettelægges af bestyrelsen sammen 

med korets dirigent. Denne har det kunstneriske ansvar. 

 

§ 11 

Regnskabsåret følger kalenderåret, og regnskabet skal aflægges i 

overensstemmelse med god forretningsskik. 

 

§ 12 

Ved eventuelt ophør til falder eventuelt overskud til almennyttigt formål, efter 
generalforsamlingens beslutning. 

 


