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1

Navn, hjemsted, formål
Foreningens navn er »MandskoretZelo<<
Hjemsted er Varde kommune.
Foreningens formål er at dyrke flerestemmig sang for derved at s@ge fremmet interessen for korsang. Til opnåelse af detite fo"rmål afholder for6ningen,
upartisk i alle forhold, kohcertei og udflugter etc. for sine medlemmer. "

§

2

Medlemmer
Enhver mand kan optages som aktivt medlem af foreningen, når de i s
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nævnte betingelser opfyldes.
B-egæring om_optagelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen eller til en
aktiv sanger. Efte-r forudgående prgve for dirigenten og m-ed dennes anbefaling, optages vedkommende som medlem.
Kontingentgts stØrrelse afgøres af generalforsamlingen og kan, når bestyrelsen finder d-et-påkrævet, i samråd med sangerne ænåres ilt efter foreliggende omstændigheder.
,tEresmedlemmer er kontingentfrie.
Aktive medlemmer skal sy.nge på den stemme, der anvises af dirigenten og
bestyrelsen. Overflytning til anden stemme kan kun finde sted meå dirigenl
tens og bestyrelsens samtykke.

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udelukke et medlem på grund af længere tids udeblivelse fra korets gveaftener eller på grund
af kontingentrestance.

§3 Generalforsamling
Generalforsamlin§en er loreningens h6jeste myndighed i aile dens anliggender, og kun den kan give, forandre, ophæve eller foitolke lovene.
3.2 ordinær generaltorsåmling alholdes hvert år i oktober kvartal, og indvarslinge,n g[e1 nå besty_relsens foranstaltning ved udsendelse ai d"agsorden
mindst.10 dage. fpr alholdelsen. MedlemmEr, der ønsker at stille foTslag r,,
generalforsamlingen, må skriftligt tilstille besiyrelsen disse senest g dage"r;-7
generalforsam lin gens afholdelse.
3.3 Generalforsa.mlingens dagsorden-skal mindst indeholde f6lgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning for det forlpbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for det klommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formandTor en2-Frigperiode
(når denne er på valg).
7.
Yalg af 4 b^estyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter for en2-iigperiode.
uer argar z nvert ar.
8. Valg af 2 revisorer + suppleant for en 2-årig periode.
Der afgår L hvert år.
9. Valg af fanebærer + suppleant for en 2-årig periode.
3.L

L0. Valg af 3 medlemmer samt personlige suppleanter
for en 3-årig periode. Der afgår 1- hvert år.

3.4

l-1,.

til ordensrådet

Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest L måned efter, at mindst
halvdelen af sangerne fremsendel skriftlig begæring derom, eller når bestyrelsen finder det påkrævet. Indkaldelse sker på samme måde som ved
ordinær generalforsamling.
3.5 Enhver §eneralforsamlin[ er beslutningsdygtig, når den er indvarslet på
lovlig måde. Alle sager afgøres af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Dog kræve§ der til alle ændringer i vedtægterne 213 majoritet. For
ophævelse if foreningen kræves 213 maioritet ved to generalforsamlinger
med mindst 1 uges mellemrum.
3.6 Over generalforlamlingens forhandlinger fprer sekretæren en pro.lokol, der
underikrives af dirigenten. Den skal på forlangende fremlægges til medlemU mernes eftersyn.
3.1 Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer.
§
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1

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Formanden
vælgås af generalforsamlingen B"estyrelseri konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen ledes i overensstemmelse med
loveåe og generalforsamlingens beslutniirger, og den har med den begrænsning fuld myndighed til at handle på foreningens vegne.
Bes"tyrelsesinødE afholdes så ofteiformandå finde-r anledning dertil, dog
mincist 4 gange årlig i begyndelsen af hvert kvartal.
Formanden såmmenkalder og leder alle bestyrelsens mØder. Ved sekretærens hjælp ekspederes alle siger, og formanhen underskriver på-foreningens vbgrie. De nærmere regler for forretningsgangen kan bestyrelsen fast§ætte i en særlig forretningsbrden. Bestyrelsen kan fremsætte ordensregler

for Øveaftener.

Kassereren fører foreningens hele regnskab. Senest 7 dage før den ordinære

generalforsamling afgiver kassereren regnskabet til revision, så det kan
forelægges på generålforsamlingen i revideret stand. Uanmeldt revision
kan foretages.
Kassereren har fuldmagt til foreningens bankkonti.
Bestyrelsen antager efter samråd med sangerne korets dirigent. Sange, der
skal indøves, samt program til koncerter o.l. udvælges af dirigent og bestyrelse i forening.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, når den finder det påkrævet.
Der skal f@res protokol over bestyrelsens møder.
Optøsning
Såfremt eh oplpsning vedtages i henhold til vedtægternes § 3.5 sidste punktum, vælges et udvalg bestående a[3 medlemmer, som opbevarer foreningens r@rlige ejendele med ret til at overdrage disse til arv og eje for et nyt
mandskor, der kan betragtes som en værdig afløser af »Mandskoret Zelo<<.
Såfremt ingen afl6ser findes, afleveres rgrlige ejendele til henholdsvis Varde Museum og Varde Lokalhistoriske Arkiv.

Regler for >>Mandskoret Zelo<<ts ordensuddeling
§ 1. Medlemmer med 5, 10, 15 og20 års anciennitet tildeles et

til brugen
godkendt.sangermærke bestående af en rød-hvid bjælke i emilje,
Ired årstallet trykt i det hvide midterfelt og med nedhængende lyfe.'
Efter 25 års og 40 års anciennitet tildeles Den gyldne lyrå

§

2. Ordensrådet kan undlade at tildele en sanger en orden, såfremt rådet
ikke finder ham værdig, eller hvis det menlr, at han har haft for stort
fravær fra Øveaftnerne.

§

3. For

§

4. Ordensrådet består af 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 3 år ad gangen.
Ordensrådet konstituerer sig selv med formand og sekretær, som
fg,rer protokol over rådets foihandlinger. Disse er sfiengt fortrolige.

§

5. Alle ordener betales af koret og er korets ejendom.

§

6. Ved udtrædelse afkoret skal de udleverede ordener tilbageleveres.

§

7. Ordenen skal bæres ved årsfester og enhver festlighed arrangeret af
eller med tilknytning til koret.

§

8. Ordensuddelingen skal foregå ved korets stiftelsesfester.
Såfremt_modtageren er forhindret i at deltage heri, kan ordenen

sangere^, som har været fraværende fra koret med gyldig grund,
men atter går ind i koret, godskrives tidligere medlemsåi.

overrækkes en sangaften.

§ 9.

Æn-dringer af ovennævnte regler kan kun ske på ordinær eller ekstraordinær ge_neralforsamling, og vedtagelsen sk^er i henhold til vedtægternes § 3.5.

Vedtægter og-regler for ordensuddeling er vedtaget på den ordinære
generalforsamling den 12. oktober 1998 samt på eFstraordinær generalforsamling den 9. november 1998
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