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§ 1 NAVN, TILHØRSFORHOLD OG HJEMSTED 

Stk. 1 Foreningens navn er: 
SHOUT Gospel Voices 

Stk. 2  Foreningen er en medlemsforening for Græse og 
Sigerslevvester sognes gospelkor SHOUT Gospel 
Voices. Koret er en del af sognenes aktivitetstilbud. 

Stk. 3  Korets og foreningens hjemsted er: 
Græse Kirkelade, Græse Bygade 25,  
3600 Frederikssund, Græse og Sigerslevvester 
Sogne, Frederikssund Kommune. 

§ 2 FORMÅL 

Stk. 1 Korets og foreningens formål er: 

a) at synge gospel med et repertoire spændende  
fra traditionelle negro spirituals, R&B, soul og 
nyere gospelsange. 

b) at medvirke ved lokale og eksterne gospel-
gudstjenester, samt ved koncerter og andre 
arrangementer. 

c) Koret repræsenterer Græse og Sigerslevvester 
sogne. Derfor betragtes det som en naturlig 
del af koraftenerne, at der bliver holdt en kort 
andagt, ligesom repertoiret naturligt har afsæt i 
det kristne evangelium (på engelsk ”gospel”). 
Der stilles ikke forventning til kormedlemmer 
om tro eller engagement i kirken, men det 
forventes, at man er loyal over for korets 
tilknytning til folkekirken. 

d) at arrangere gospelworkshops og andre ar-
rangementer, der styrker de i pkt. a) til c) 
nævnte formål. 

§ 3 Medlemskreds 

Stk. 1 Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje 
til at arbejde for foreningens formål. 

Stk. 2 Foreningen består af medlemmer, der er fyldt 15 år 
og har lyst til at synge gospel. 

Stk. 3 Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen 
fastsatte kontingent. 

a) Studerende med studiekort kan søge om redu-
ceret kontingent. 

b) Bestyrelsesmedlemmerne er fritaget for kon-
tingentbetaling. Endvidere fritages første 
suppleanten for kontingentbetaling, såfremt 
denne deltager i bestyrelsesarbejdet, på lige 
fod med den øvrige bestyrelse. 

c) Kassereren kan endvidere deltage veder-
lagsfrit ved workshops og lignende i korets 
regi, som medfører merarbejde for denne. 

Stk. 4 Kontingentet opkræves halvårligt ved begyndelsen 
af ny kor sæson.  

Betaling sker via bankoverførsel, MobilePay eller 
kontant til kassereren ved korstart. Evt. ønske om 
afdragsordning fremsendes til formanden senest 
15. august/15. januar. 

Bestyrelsen kan tildele fripladser for en sæson ad 
gangen mod skriftlig begrundet ansøgning senest 
15. august/15. januar. Antal fripladser kan 
maksimalt udgøre 10 % af de fuldt betalende 
medlemmer. Friplads kan kun søges 1 gang pr 
kalenderår. 

Udmeldelse sker automatisk, såfremt der ikke 
senest en måned efter sæsonens første øveaften 
er indbetalt medlemskontingent. 

Stk. 5 Indmeldelse sker ved oplysning om navn, tlf. nr., 
mailadresse og aflevering af et vellignende billede, 
til internt brug, til kassereren. Medlemskabet er 
først gyldigt, når medlemmet har betalt det af 
generalforsamlingen fastsatte kontingent. . 

Stk. 6 Udmeldelse kan ske ved henvendelse til 
kassereren eller et bestyrelsesmedlem og har 
virkning fra udgangen af en sæson. 

§ 4 Bestyrelsens sammensætning 

Stk. 1 Bestyrelsen består af syv medlemmer: Korleder, 
menighedsrådets repræsentant, samt fem valgte 
kormedlemmer og to suppleanter.  

 Alle kormedlemmer der vælges ind i bestyrelsen, 
vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges to 
kormedlem, og i lige år vælges tre kormedlemmer. 
Kormedlemmer som vælges som suppleanter til 
bestyrelsen, vælges for et år. 
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Stk. 2 Formand, næstformand og kasserer udgør 
bestyrelsens forretningsudvalg, hvis arbejde 
igangsættes af bestyrelsen. 

§ 5 - Generalforsamlingen 

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste 
myndighed. 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, 
primo marts. Medlemmer af foreningen indkaldes 
med mindst fire ugers varsel. 

Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsam-
lingen er alle medlemmer, der rettidigt har betalt 
kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling 
skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. Indkomne forslag 

5. Godkendelse af budget 

6. Forslag til vedtægtsændringer 

7. Valg af stemmetællere 

8. Valg: 

a. Valg af kormedlemmer og suppleanter iht.  
§ 4 stk. 1. 

b. Valg af revisor, samt revisorsuppleant. 

c. Præsentation af den, af Græse og 
Sigerslevvester sognes menighedsråd, 
udpegede repræsentant til bestyrelsen. 

9. Fastsættelse af kontingent 

10. Eventuelt 

Stk. 5  Forslag om vedtægtsændringer, og øvrige ind-
komne forslag der ønskes behandlet, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 1 uge forud for 
afholdelse af den ordinære generalforsamling. 

Stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, der ikke 
må være medlem af bestyrelsen. 

Stk. 7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med 
simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt 
afgivne stemmer) ved håndsoprækning. Skriftlig 
afstemning anvendes dog, når dette begæres af 
blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er 
foreslået flere end det antal der skal vælges, 
foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne 
personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når 
bestyrelsen finder det nødvendigt. Eller når mindst 
1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet 
anmodning herom over for formanden. I sådanne 
tilfælde skal generalforsamling afholdes senest fire 
uger efter, at anmodningen er kommet til 
formandens kendskab. 

Stk. 2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær general-
forsamling er 2 uger. 

§ 7 Korets dirigent og pianist 

Stk. 1 Græse og Sigerslevvester sognes menighedsråd  
er ansættelsesmyndighed for korets pianist. Ved 
ansættelse af korpianist kan menighedsrådet, om 
ønsket udbede sig bedømmelse af dennes 
kvalifikationer i forhold til jobbet som gospelpianist 
fra SHOUT Gospel Voices bestyrelse. 

Stk. 2 Korleder ansættes af Græse og Sigerslevvester 
sognes menighedsråd og aflønnes herfra på time-
basis og for et af menighedsrådet fastsat antal 
timer pr. år. 

Bonus samt honorar for korprøver, koncerter m.m. 
der ligger udover det af menighedsrådet bevilligede 
timetal, afholdes af foreningen. 

Stk. 3 Korleder/pianist er ansvarlig for valg af repertoire 
og er i samarbejde med bestyrelsen ansvarlig for 
udvikling af korets kompetencer. 

Stk. 4 Bestyrelsen kan om fornødent give støtte til uddan-
nelse og efteruddannelse af korleder, såvel som at 
søge Græse og Sigerslevvester sognes menig-
hedsråd om tilskud til samme. 
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§ 8 Foreningens daglige ledelse 

Stk. 1 Korlederen er korets musikalske leder. 

Stk. 2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse 
med nærværende vedtægter og generalforsamling-
ens beslutninger. 

Stk. 3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen af-
holdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen 
blandt sine medlemmer som minimum vælger 
formand, næstformand, kasserer og sekretær.  
Alle tillidsposter er gældende frem til næste 
generalforsamling. 

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og 
kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til 
varetagelse af afgrænsede opgaver. Alle be-
slutninger skal vedtages på bestyrelsesmøder og 
føres til referat. Der kan ikke tilføjes beslutninger til 
et allerede godkendt referat. 

Stk. 5 Formanden og i dennes fravær næstformanden 
indkalder og leder bestyrelsens minimum tre møder 
pr. sæson. Indkaldelse sker skriftligt senest otte 
dage før mødet med angivelse af dagsorden.  
Yderligere møder afholdes såfremt formanden 
skønner det nødvendigt, eller mindst tre med-
lemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom 
overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes 
mødet senest to uger efter anmodningen er 
kommet til formandens kendskab. 

Stk. 6 Referater, samt anden skriftlig information fra 
bestyrelsen, offentliggøres . 

§ 9 Økonomi, regnskab og revision 

Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsam-
lingen, samt Græse og Sigerslevvester Sognes 
menighedsråd, for budget samt regnskab. 

Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der 
tillige fører foreningens medlemsregister. 

Stk. 4 Regnskabet revideres af den på generalforsam-
lingen valgte revisor. 

Stk. 5 Forbrug over kr. 1.500 kr. af foreningens midler 
skal vedtages på bestyrelsesmøder og tages til 
referat. 

§ 10 Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af 
formanden og kasserer i forening. Ved optagelse af 
lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom eller 
løsøre tegnes foreningen af den samlede be-
styrelse. 

Stk. 2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen 
personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen. 

§ 11 - Vedtægtsændringer 

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på 
en generalforsamling, hvor ændringsforslaget frem-
går af dagsordenen. 

Stk. 2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning 
fra den generalforsamling, de vedtages på. 

§ 12 Opløsning 

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 
2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsam-
linger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

Stk. 2 Foreningens aktiver tilfalder ved foreningsopløs-
ning Græse og Sigerslevvester sognes aktivitets-
tilbud. 

§ 13 Datering 

Stk. 1 Således vedtaget på foreningens generalforsamling 
8.marts 2018. 

 Dato : 

 

 Generalforsamlingens valgte ordstyrer 
Dorthe Christensen. 

Stk. 2 Foreningens vedtægter er godkendt af Græse og 
Sigerslevvester Sognes menighedsråd  

 Dato : 
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           Menighedsrådsformand  
Grethe Brahe Madsen 


