VEDTÆGTER FOR RANDERS BYKORs KONCERTSTØTTEFORENING
Vedtaget på Randers Bykors generalforsamling 28. april 2017

§1

Formål
At oparbejde kapital til at finansiere Randers Bykors koncerter.
At bidrage aktivt til at arrangere større koncerter.
At støtte Randers Bykors evne til at tiltrække kormedlemmer der til enhver tid
medvirker til korets musikalske kvaliteter og aldersmæssige sammensætning.
At bidrage til information om og udbredelse af kendskabet til Randers Bykor`s
aktiviteter i Randers og opland.

§2

Værdier
Randers Bykor sætter korets medlemmer i centrum og søger en balance
mellem det musikalske og det sociale.
Vægter fællesskab mellem korets medlemmer.
Randers Bykor søger at skabe et kor, der bliver kendt i Randers og Øst-jylland
for sine kvaliteter i udførelse og valg af musik med særlig vægt på klassisk
musik og musicals.
Randers Bykor søger aktivt at gennemføre større koncerter i samarbejde med
andre kor og orkestre.

§3

Organisation og bestyrelse
Randers Bykors Koncertstøtteforening er en afdeling af Randers Bykor med
reference til Randers Bykors bestyrelse, men med eget regnskab, der
varetages af Bykorets kasserer.
Koncertstøtteforeningens bestyrelse er identisk med Randers Bykors
bestyrelse og foreningens anliggender behandles på Randers Bykors
generalforsamling med et særskilt punkt på dagsordenen.
Koncertstøtteforeningens regnskabsår følger regnskabsåret for Randers
Bykor.
Bestyrelsesmøder afholdes enten særskilt efter behov eller ved Bykorets
bestyrelsesmøder.
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§4

Medlemmer
Randers Bykors medlemmer er automatisk medlemmer af
Koncertstøtteforeningen. Ud over disse kan interesserede borgere melde sig
ind i foreningen. Endelig er sponsorer, der yder et fast årligt beløb, medlem af
foreningen.
Indmeldelse i Koncertstøtteforeningen sker ved henvendelse til en fra
Randers Bykors bestyrelse. Udmeldelse kan kun ske op til 1. april inden
generalforsamlingen.

§5

Startkapital, kontingent og sponsorbidrag
Koncertstøtteforeningens startkapital fremskaffes på følgende måde:
Bidrag fra Randers kommune
Kr.50.000,00 pr. år i 3 år.
Indskud fra Randers Bykors kassebeholdning
kr. 50.000,00 i 2017
Engangsindskud fra korets medlemmer i 2018
kr. 500,00 pr medlem
kr. 30.000,00
I alt
kr.130.000,00
Kontingent og sponsorbidrag
Kontingent enkeltmedlemmer sept. 2017
kr. 500,00 pr. år
Sponsorer, der betaler et fast årligt bidrag til Koncertstøtteforeningen:
Bestyrelsen eller repræsentanter fra bestyrelsen aftaler specifikt med den
enkelte sponsor bidrag og modgående ydelser knyttet til sponsoratet.
Kontingent og sponsorbidrag bidrag fastlægges årligt af generalforsamlingen.
Økonomi i øvrigt
Entreindtægter fra publikum og bidrag fra koncertkøbere.

§6

Generalforsamling og opløsning af Koncertstøtteforeningen
Randers Bykors generalforsamling er Støtteforeningens højeste myndighed.
Støtteforeningen følger herunder Bykorets vedtægter og regler og ordinær
generalforsamling afholdes således hvert år inden udgangen af maj måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når formanden, et flertal i
bestyrelsen eller 1/3 af Koncerttøtteforeningens medlemmer skriftligt og
begrundet stiller krav om det.
Koncertstøtteforeningen kan opløses ved 2/3 flertal i to på hinanden følgende
generalforsamlinger. Koncertstøtteforeningens midler tilfalder i tilfælde af
opløsning Randers Bykor.
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