
Oktoberkorets vedtægter 
 
§ 1. Oktoberkoret, der er hjemmehørende i Københavns Kommune, er en selvstændig 
folkeoplysende forening uden organisatorisk eller økonomisk binding til anden side. 
Dens virke bygger på medlemmernes frivillige medlemsskab. 
Korets formål er på et socialistisk grundlag at videreføre og udvikle den kulturradikale 
tradition for sang og musik på et højt niveau og fremme medlemmernes aktive 
engagement i samfundslivet. Korets virksomhed består i støtte til møder og 
demonstrationer, afholdelse af selvstændige koncerter og turnéer samt deltagelse i 
anden kulturel aktivitet. 
 
§ 2. Oktoberkorets drift hviler på medlemmernes kontingent samt på det eventuelle 
offentlige tilskud der kan opnås. Tilskud fra private fonde kan søges i forbindelse 
med afholdelse af kurser, seminarer eller lignende. 
Medlemskontingentet betales halvårligt forud pr. 1. januar og 1. juli. 
Kontingentrestance højst 2 måneder. 
 
§ 3. Oktoberkoret kan tilsluttes de behørige amatørforeninger. 
Andre foreninger kan tilsluttes efter vedtagelse på generalforsamlingen. 
 
§ 4. Alle kan optages i koret. Personer med erfaring inden for korsang og 
nodelæsning vil blive foretrukket. Foreløbig optagelse i koret foregår ved en 
stemmeprøve med korets dirigent. 
De første tre måneder er at betragte som prøvetid. Når halvdelen af prøvetiden er gået 
skal der være en uformel samtale mellem det nye medlem, stemmeansvarlig og 
dirigent. Ved prøvetidens ophør afgør dirigent og stemmeansvarlig endelig optagelse. 
 
§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i årets første kvartal. 
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling senest 30 dage før. 
Indkaldelsen skal ske skriftligt pr. e-mail eller brev. 
Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter:  
1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Beretning fra korets bestyrelse. 
4. Retningslinier for korets virksomhed og indkomne forslag. Forslag skal være 

indkommet senest en uge før generalforsamlingen. 
5. Revideret regnskab og budget for det kommende år fremlægges til godkendelse. 

Begge skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære 
generalforsamling. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af bestyrelse. 
8. Valg af revisor.  
9. Eventuelt. 



Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen eller 
mindst 1/3 (en trediedel) af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden 
skal ske skriftligt pr. e-mail eller brev med mindst to ugers varsel og senest fire uger 
efter, at der er indgået ønske om det.  
 
§ 6. Generalforsamlingen vælger af sin midte en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 
medlemmer samt en revisor. Bestyrelsen kan efter godkendelse på en ekstraordinær 
generalforsamling indsuppleres efter behov, dog således at det samlede tal ikke 
overstiger 5. 
Bestyrelsesmøderne er åbne for dirigenten og korets medlemmer, dog kun for 
dirigenten og de stemmeansvarlige, når der diskuteres personsager. 
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand (ansvarlig for koordinering af 
bestyrelsens arbejde), en sekretær og en kasserer. Formanden og kassereren har 
tegningsret. (Der er intet i vejen for at én person kan være ansvarlig for flere 
områder.) Til hjælp for bestyrelsen kan nedsættes arbejdsgrupper med ansvar for PR 
og arrangementer. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle dens medlemmer er behørigt informeret. 
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 
§ 7. Generalforsamlingen vælger også en revisor, som ikke må være medlem af 
bestyrelsen eller være gift eller samboende med nogen i bestyrelsen. Revision finder 
sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde 
sted, når revisoren ønsker det. 
 
§ 8. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. 
 
§ 9. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af korets drift. Den kunstneriske ledelse 
påhviler dirigenten. Bestyrelsen sikrer den daglige kontakt med koret gennem 
soprangruppens, altgruppens, tenorgruppens og basgruppens valgte 
tillidsrepræsentanter. Valg af disse foretages af grupperne selv. 
 
§ 10. Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske, når de vedtages med mindst 
3/4 (tre fjerdedele) af de fremmødte stemmer på en generalforsamling eller ved 
simpelt flertal blandt de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforamlinger. 
 
§ 11. Ophør af korets virksomhed kan kun ske ved samme procedure som angivet i 
§10. En eventuel formue skal ved koret afvikling tilfalde et kor, en sang- eller en 
musikgruppe, hvis formål kan dækkes ind af disse vedtægters §1. 
 
 
Disse vedtægter bygger på foreningens vedtægter, som de blev vedtaget på den 
ordinære generalforsamling den 10. juni 1978 med ændringer på ordinære 
generalforsamlinger den 30. januar 1982, 28. januar 1986, 31. januar 1989, 25. 
februar 1992, 20. februar 2001, 19. januar 2008 og senest 15. februar 2016. 


