Vedtægter for UAK
Kapitel 1 Navn og formål
§ 1.
Korets navn er UAK, og
dets hjemsted er København.
Koret er stiftet 19.2.1944 under
navnet Unge Akademikeres Kor.
§ 2.
Korets formål er at udøve forskellige former for korsang og gennem koncerter og
koncertturnéer at medvirke til
udbredelsen af kendskabet til
dansk kormusik i Danmark og i
udlandet.
Kapitel 2 Medlemmerne
§ 3.
Som medlemmer kan optages sangere som efter optagelseskomitéens skøn har de fornødne kvalifikationer, jf. § 4.
Stk. 2. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, som
ikke behøver at betale kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse skal ske
skriftligt og kan normalt kun ske
ved afslutningen af et koncertforløb.
§ 4.
For at kunne optages
som kormedlem kræves en vis
færdighed i nodelæsning, samt
sanglige kvalifikationer som optagelseskomitéen skønner, er af
værdi for koret.
Stk. 2. Der afholdes optagelsesprøve efter behov.
Stk. 3. Optagelseskomitéen
består af bestyrelsen og dirigenten. Den kan suppleres, hvis dirigenten forlanger det.
Stk. 4. Nye medlemmer optages med 3 måneders prøvetid.
Derefter tager optagelseskomitéen stilling til om vedkommende kan optages i koret.
§ 5.
Ved optagelse i koret
overdrager medlemmet alle
ophavsrettigheder i forbindelse
med cd-optagelser og anden
mangfoldiggørelse af korets aktiviteter til UAK. Indtægter herfra, herunder GRAMEX, tilfalder
UAK.
Kapitel 3 Medlemmernes rettigheder og pligter
§ 6.
Kormedlemmerne har
mødepligt ved alle prøver og
koncerter.

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at udelukke et medlem fra
deltagelse i et arrangement, hvis
medlemmet efter bestyrelsens
skøn i væsentlig grad har tilsidesat sin mødepligt.
Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem
som følge af illoyal optræden
overfor koret og dets arbejde.
Den pågældende skal gives
lejlighed til at udtale sig overfor
bestyrelsen inden beslutningen
træffes.
Stk. 4. Alle beslutninger om
medlemsforhold kan ankes til en
ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen i så fald
skal indkalde til, jf. § 11.
§ 7.
Hvis et medlem er forhindret i at møde over en længere periode (mere end 1 måned), kan der efter skriftlig anmodning til bestyrelsen bevilges
orlov i max. 6 måneder, så perioden så vidt muligt følger korets
projekter.
Stk. 2. Hvis et medlem ønsker
at ansøge om orlov ud over 6
måneder, tager bestyrelsen stilling til den enkelte orlovsansøgning ud fra korets situation.
Stk. 3. Der betales normalt
kontingent i orlovsperioden. Hvis
orloven strækker sig over et helt
semester, betales dog kun halvt
kontingent.
§ 8.
Korets officielle koncertpåklædning fastsættes af
bestyrelsen. Det udleverede
kortøj er korets ejendom.
Stk. 2. Alt udleveret nodemateriale er korets ejendom. Noderne skal behandles med omhu
og afleveres efter anvisning af
bestyrelsen.
§ 9.
Skriftlig kommunikation
med korets medlemmer sker
enten via e-mail eller papir.
Kapitel 4 Generalforsamling
§ 10. Generalforsamlingen er
korets øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden
udgangen af april måned.

Stk. 3. Generalforsamlingen
indkaldes af bestyrelsen med
mindst 14 dages varsel ved
skriftlig meddelelse til alle medlemmer.
Stk. 4. Sammen med indkaldelsen følger dagsordenen, årsregnskab med revisorpåtegning
samt forslag til budget og kontingent for indeværende regnskabsår.
Stk. 5. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til
bestyrelsen senest 10 dage før
generalforsamlingen.
Stk. 6. På den ordinære generalforsamling skal mindst følgende punkter behandles:
1. Valg af generalforsamlingens dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
om det forløbne år.
3. Regnskab for det seneste
regnskabsår til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Orientering om budget
samt fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse, jf.
kapitel 5, samt 2 revisorer og 1
revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af korets medlemmer skriftligt begærer det. Begæringen indleveres til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
Stk. 2. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel og
på samme måde som til den
ordinære generalforsamling. En
begæret ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt
senest en måned efter begæringens modtagelse. Juli måned
medregnes ikke i denne frist.
§ 12. Generalforsamlingen er
beslutningsdygtig uanset antallet
af fremmødte.
Stk. 2. Afstemninger på generalforsamlingen sker ved
håndsoprækning, med mindre
generalforsamlingens dirigent
eller mindst 3 medlemmer for-
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langer skriftlig afstemning. Beslutninger træffes ved simpel
stemmeflerhed (jfr. dog § 2425).
§ 13. Der skal udarbejdes referat over de beslutninger, der
er truffet på generalforsamlingen. Referatet udsendes til
medlemmerne snarest muligt og
inden 2 måneder efter generalforsamlingen.
Kapitel 5 Bestyrelsen
§ 14.
Bestyrelsen består af 6
medlemmer der vælges af generalforsamlingen. Alle medlemmer er valgbare.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges på
den ordinære generalforsamling
for 2 år ad gangen, således at
halvdelen af medlemmerne afgår
hvert år. Genvalg kan finde sted.
§ 15.
Bestyrelsen konstituerer
sig med en formand og en kasserer, og fastlægger selv fordelingen af sine arbejdsopgaver.
Stk. 2. Meddelelse om konstitueringen og opgavefordelingen sendes til medlemmerne , så snart
bestyrelsen har konstitueret sig
og senest 2 måneder efter generalforsamlingen.
§ 16. Bestyrelsen har ansvaret
for korets daglige ledelse og for
at tilrettelægge korets virksomhed.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder til den ordinære generalforsamling et budget for det indeværende år, og kan på baggrund
af dette på foreningens vegne
optage midlertidig kredit på op
til kr. 50.000,-. Beløbet kan ændres af en generalforsamling.
Underskrift af kasserer eller formand forpligter bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller udpege enkeltpersoner til at varetage nærmere angivne opgaver eller funktioner.
Stk. 4. Bestyrelsen holder
møder så ofte som formanden
eller 2 bestyrelsesmedlemmer
finder det nødvendigt.
Stk. 5. Der tages referat over
de beslutninger, som træffes på
bestyrelsesmøderne. Referatet
skal godkendes på det næstfølgende bestyrelsesmøde.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af

medlemmerne er til stede ved
bestyrelsesmødet.
Stk. 7. Bestyrelsen træffer
beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
udslagsgivende.
Kapitel 6 Dirigent
§ 17. Dirigenten har det musikalske ansvar. Dirigenten ansættes af bestyrelsen.
Stk. 2. Dirigenten deltager i
bestyrelsesmøderne og indgår i
de relevante udvalg om tilrettelæggelsen af korets musikalske
arbejde.
Kapitel 7 Økonomi, regnskabsår og revision
§ 18. Kontingentet for kormedlemmerne fastsættes på generalforsamlingen.
Stk. 2. Generalforsamlingen
fastsætter et reduceret kontingent for studerende og arbejdsløse.
Stk. 3. Bestyrelsen kan efter
skriftlig ansøgning bevilge medlemmer hel eller delvis fritagelse for kontingentbetaling for et
semester.
§ 19. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2. Regnskabet skal være
afsluttet og afleveret til revisorerne inden udgangen af februar
måned.
§ 20. Korets midler indsættes i
anerkendt pengeinstitut i foreningens navn.
§ 21. Generalforsamlingen
vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Stk. 2. Revisorerne vælges for
2 år. Genvalg kan finde sted.
Revisorsuppleanten vælges for 1
år ad gangen.

Kapitel 8 Vedtægtsændringer
og opløsning
§ 23. Korets vedtægter kan
kun ændres på en generalforsamling. Ændringsforslag skal
udsendes til medlemmerne med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 2. For at ændringerne
kan vedtages, kræves det at
mindst halvdelen af medlemmerne er mødt, og at mindst 2/3 af
de fremmødte stemmer for forslaget.
Stk. 3. Hvis det fornødne antal stemmer ikke er til stede,
men mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling,
der skal afholdes inden en måned. På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages, når
mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, uden hensyn til antallet af fremmødte
medlemmer.
Stk. 4. Bestemmelserne i § 24
kan dog kun ændres på den deri
angivne måde.
§ 24. Koret kan opløses, når
forslaget vedtages enslydende af
to generalforsamlinger, på hvilke
mindst 2/3 af kormedlemmerne
er til stede. Mindst 5/6 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. Disse generalforsamlinger
skal afholdes med mindst 2 ugers
og højst 3 ugers mellemrum.
Stk. 2. På generalforsamlingerne som nævnt i stk. 1 skal det
enslydende fastsættes, hvad der
efter opløsningen skal ske med
korets midler, dvs. inventar arkivalier, musikalier og formue.
Korets midler skal dog anvendes
til fremme af musikkens udbredelse eller andre almennyttige
formål, alternativt anvendes til
velgørende formål.
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. april 2013.

§ 22. Revisionen skal afsluttes
så tidligt, at regnskabet med
revisionspåtegning kan sendes ud
til medlemmerne samtidig med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 2. Revisorerne skal udføre både talmæssig og kritisk
revision.
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