VEDTÆGTER
for
KORLIV - Folkekirkens Kororganisation
2022

§1
1.1

Organisationen
KORLIV - Folkekirkens Kororganisation er en landsdækkende kororganisation, som har rod i Folkekirken.

1.2

’Folkekirkens drenge- og pigekor’ blev oprettet 11. november 1968 i Herning, Viborg Stift.
På generalforsamlingen 11. oktober 1970 blev navnet ændret til ’Folkekirkens Ungdomskor’.
På repræsentantskabsmødet 11. marts 2022 blev navnet ændret til ’KORLIV – Folkekirkens Kororganisation’

1.3

Organisationens hjemsted er sekretariatets hjemsted.

1.4

KORLIV - Folkekirkens Kororganisation ledes af en hovedbestyrelse og er opdelt i kredse almindeligvis svarende
til landets stifter. Repræsentantskabet kan træffe beslutning om sammenlægning/deling af kredsene samt om
oprettelse af kredse, der ikke følger stiftsstrukturen.

§2

Formål
Organisationens formål er at styrke korsangen til almen dannelse og til glæde for det enkelte menneske,
menigheden og samfundet.
Midlet er at støtte og udvikle korenes musikalske virke, fremme korledernes faglige kompetencer, formidle
fællesskab mellem korene samt udbrede kendskabet til korsang og bidrage til oprettelse af nye kor.
KORLIV - Folkekirkens Kororganisation har et særligt fokus på kirkemusikken.

§3
3.1

Medlemmer
KORLIV - Folkekirkens Kororganisation omfatter
A. Medlemskor: Kor inden for folkekirken. Medlemskabet er knyttet til et sogn/pastorat, hvorved det er muligt
for flere kor i samme sogn/pastorat at dele et medlemskab. Det enkelte medlemskab er repræsenteret ved 1
korleder eller 1 anden repræsentant.
Andre kor kan optages efter hovedbestyrelsens indstilling og repræsentantskabets godkendelse.
B. Personlige medlemmer: Enkeltpersoner eller institutioner.

3.2

KORLIV - Folkekirkens Kororganisations repræsentantskab fastsætter kontingent for medlemskor og personlige
medlemmer.

§4
4.1

Kredse
Kredsene har ansvar for afholdelse af korstævner, koncerter, korledermøder og lignende aktiviteter inden for
stiftet eller i samarbejde med andre kredse.

4.2

En del af kontingentet udbetales i tilskud til kredsene. Repræsentantskabet fastlægger de nærmere regler
herfor.

4.3

Kredsbestyrelsen
4.3.1. Hver kreds ledes af en kredsbestyrelse på 3-5 medlemmer. Antallet besluttes på kredsens
generalforsamling i forbindelse med valg af kredsbestyrelse.
4.3.2. Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
4.3.3 Kredsbestyrelsen har ansvaret for kredsens kassebeholdning og økonomiske forpligtelser. Årsregnskab
indeholdende både resultatopgørelse og formueopgørelse forelægges kredsens ordinære generalforsamling til
godkendelse. Kredsens formue tilhører KORLIV - Folkekirkens Kororganisation ved en eventuel ophævelse af
kredsen. Det af kredsgeneralforsamlingen godkendte regnskab skal indsendes til hovedbestyrelsen til endelig
godkendelse.

§5
5.1

Kredsgeneralforsamling
Kredsformanden indkalder kredsens medlemmer til en årlig kredsgeneralforsamling, som afholdes højst tre
måneder og senest én måned før KORLIV - Folkekirkens Kororganisations ordinære repræsentantskabsmøde.
Kredsgeneralforsamlingen indkaldes med én måneds varsel og ledsages af en dagsorden, der indeholder
følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent.
Godkendelse af beretning fra kredsformanden.
Godkendelse af kredsens reviderede regnskab.
Forslag fra hovedbestyrelsen, kredsbestyrelsen og medlemmerne.
Valg af kredsbestyrelse.
Behandling af forslag fra kredsen til repræsentantskabet/hovedbestyrelsen.
Valg af repræsentantskabsmedlemmer samt to stedfortrædere for disse.
Opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen, jf.§ 7
Valg af revisor.
Eventuelt.

5.2

Forslag fra medlemmerne til dagsordenens punkter 4, 5 og 6 skal være kredsbestyrelsen i hænde senest to
uger før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. Sådanne forslag udsendes, sammen med forslag til
dagsordenens punkt 4 fra hovedbestyrelsen og kredsbestyrelsen til medlemskorene senest én uge før kredsgeneralforsamlingens afholdelse.

5.3

Valg af kredsbestyrelse
5.3.1. Kredsbestyrelsens medlemmer vælges for to år, dog således at halvdelen (nedrundet) afgår hvert år. De,
der ikke opnår valg, er suppleanter i rækkefølge efter faldende stemmetal.
5.3.2. Hvis mere end halvdelen (oprundet) af den samlede nye bestyrelse vælges på samme generalforsamling,
vælges de overskydende bestyrelsesmedlemmer ud over dette antal for kun ét år.
5.3.3. Afgår et af kredsbestyrelsens medlemmer i løbet af en valgperiode, indtræder den ved sidste
generalforsamling først valgte suppleant for resten af den aktuelle valgperiode. Hvis ingen valgte suppleanter
er til rådighed, supplerer kredsbestyrelsen sig selv op til det af kredsgeneralforsamlingen besluttede antal for
resten af perioden frem til næste kredsgeneralforsamling.

5.4

Hvis der er opstillet færre kandidater til kredsbestyrelsen end nødvendigt, for at denne kan opnå det vedtagne
antal medlemmer, kan generalforsamlingen supplere kandidatlisten på mødet, dog kun op til det nødvendige
antal.

5.5

Hver kreds vælger én repræsentant pr. påbegyndt 10 medlemskor, dog mindst to repræsentanter fra hver
kreds. Hvis ingen stedfortrædere kan vælges på kredsgeneralforsamlingen, kan kredsbestyrelsen bemyndiges
til at udpege stedfortrædere blandt kredsens medlemskor. Repræsentanter vælges for ét år. De valgte
repræsentanter giver møde på ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder i deres valgperiode.

5.6

Hver kreds skal på kredsgeneralforsamlingen opstille mindst én kandidat til hovedbestyrelsen fra egen eller
andre kredse. Kandidater udpeges imellem medlemskabernes repræsentanter og personlige medlemmer
jf. § 3.

5.7

På kredsgeneralforsamlingen er medlemskabernes repræsentanter samt personlige medlemmer
stemmeberettiget med hver én stemme. Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.

5.8

Referat af kredsgeneralforsamlingens beslutninger tilsendes hovedbestyrelsen senest tre uger før KORLIV Folkekirkens Kororganisations ordinære repræsentantskabsmøde. Med samme tidsfrist fremsendes også
genpart af det reviderede regnskab til hovedbestyrelsens godkendelse.

5.9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af kredsbestyrelsen eller når mindst 1/3 af kredsens
stemmeberettigede medlemmer kræver det. Generalforsamlingen afholdes senest tre uger efter kravets
fremsættelse og indkaldes af kredsbestyrelsen med angivelse af dagsorden med 14 dages varsel.

§6
6.1

KORLIV - Folkekirkens Kororganisations repræsentantskab
KORLIV - Folkekirkens Kororganisations repræsentantskab, der består af de valgte kredsrepræsentanter og
hovedbestyrelsen, er KORLIV - Folkekirkens Kororganisations højeste myndighed.

6.2

Ordinært repræsentantskabsmøde er åbent for alle medlemmer af KORLIV - Folkekirkens Kororganisation.
Kredsenes repræsentanter varetager kredsenes og landsorganisationens interesser efter personlig
overbevisning. Hver enkelt repræsentant har taleret og stemmeret med én stemme. Det samme gælder
medlemmer af KORLIV - Folkekirkens Kororganisations hovedbestyrelse. Ingen person har mere end én
stemme. Medlemmer, der på tidspunktet for repræsentantskabsmødets afholdelse, er ansat i KORLIV Folkekirkens Kororganisation, har ikke stemmeret.
Under punkt 10. Eventuelt, har alle fremmødte medlemmer taleret.
Repræsentantskabet kan på mødet beslutte, at andre personer end medlemmer af KORLIV - Folkekirkens
Kororganisation kan deltage i det pågældende møde. Repræsentantskabet kan desuden på mødet beslutte, at
en mødedeltager, som ikke er kredsrepræsentant eller hovedbestyrelsesmedlem, kan tage ordet på det
pågældende møde i et nærmere bestemt omfang.

6.3

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i uge 10. Mødet indkaldes af hovedbestyrelsen med tre
måneders varsel. Indkaldelsen ledsages af en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af hovedbestyrelsens beretning
5. Godkendelse af det reviderede regnskab
6. Godkendelse af arbejdsplan for det følgende år
7. Fremlæggelse af budget til orientering
8. Fastsættelse af kontingent og kredstilskud
9. Valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen, jf. § 7
10. Indkomne forslag fra hovedbestyrelsen, kredse og medlemmer.
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

6.4

Hovedbestyrelsen udsender arbejdsplan samt orientering om dens budgetmæssige konsekvenser til
kredsbestyrelserne senest 3 måneder før repræsentantskabsmødets afholdelse. Ændringsforslag fra
kredsbestyrelser, kredsrepræsentanter og medlemmer til hovedbestyrelsens forslag til arbejdsplan skal være
hovedbestyrelsen i hænde senest tre uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.
Forslag fra kredse og medlemmer skal være hovedbestyrelsen i hænde senest tre uger før
repræsentantskabsmødets afholdelse. Hovedbestyrelsens forslag til dagsordenens punkter udsendes til
repræsentanterne senest 10 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse, sammen med indsendte forslag
fra kredse og medlemmer.

6.5

Valg af hovedbestyrelse
6.5.1. Valgperioden for hovedbestyrelsesmedlemmer er tre år.
6.5.2. Valget mellem opstillede kandidater til hovedbestyrelsen foregår altid skriftligt. På stemmesedlen skal
hver enkelt stemmeberettiget stemme på det antal kandidater, der skal vælges.
De tre først valgte er valgt for tre år. De øvrige er suppleanter i rækkefølge efter faldende stemmetal. Hvis der
er afgang fra hovedbestyrelsen uden for tur, indtræder suppleanten i hovedbestyrelsen. En suppleant sidder i
resten af den aktuelle valgperiode.
6.5.3. Hvis et af de medlemmer, hovedbestyrelsen har indstillet, udtræder, vælger hovedbestyrelsen et nyt
medlem for resten af den aktuelle valgperiode, dog således at mandatet bekræftes på førstkommende
repræsentantskabsmøde.

6.6

Repræsentantskabets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 10, 1. punktum. Skriftlig
afstemning skal finde sted, såfremt én stemmeberettiget forlanger det.

6.7

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter beslutning af hovedbestyrelsen eller når mindst 1/3 af
repræsentantskabets kredsvalgte medlemmer kræver det. Det afholdes senest to måneder efter kravets
fremsættelse og indkaldes af hovedbestyrelsen med angivelse af dagsorden med én måneds varsel.

§7
7.1

Hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen består af 13 medlemmer. Ni personer vælges af repræsentantskabet. Én person udpeges af
kirkemusikskolerne. Tre personer med særlig tilknytning til dansk kirke- og musikliv indstilles af
hovedbestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet.

7.2

På sit første møde efter repræsentantskabsmødet konstituerer hovedbestyrelsen sig med formand,
næstformand og sekretær. Hvervet som sekretær kan varetages af en person, der ikke er medlem af
hovedbestyrelsen. I tilfælde af, at der er ansat en lønnet sekretær, kan konstituering af sekretær bortfalde.
Lønnede medarbejdere kan deltage i hovedbestyrelsens møder uden stemmeret.

7.3

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7.4

Hovedbestyrelsen nedsætter de arbejdsudvalg, den finder nødvendige og kan inden for budgettets rammer
antage lønnede medarbejdere.

7.5

Hovedbestyrelsen kan optage samarbejde med andre kirkelige, faglige og kulturelle organisationer.

7.6

Som landsorganisation tegnes KORLIV - Folkekirkens Kororganisation af formanden eller - i dennes forfald - af
næstformanden.

7.7

Hovedbestyrelsen ansætter foreningens regnskabsfører.

§8

Medlemsinformation
Med henblik på at styrke samarbejdet mellem korene og formidle information om KORLIV - Folkekirkens
Kororganisations arbejde lokalt og på landsplan udgiver hovedbestyrelsen et medlemsblad eller informerer
medlemmerne på anden vis.

§9

Regnskabsår

Landsorganisationens og kredsenes regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Medlemskontingenter
erlægges for et år ad gangen og betales inden 1. marts. Udmeldelse af KORLIV - Folkekirkens Kororganisation
sker til et kalenderårs slutning med tre måneders varsel.
§ 10

Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan foretages af repræsentantskabet med 2/3 flertal af de fremmødte
stemmeberettigede.
Beslutning om organisationens ophør kræver almindeligt flertal på to på hinanden følgende
repræsentantskabsmøder.

§ 11

Ophør
11.1 Beslutning om organisationens ophør kræver almindeligt flertal ved to på hinanden følgende
repræsentantskabsmøder.
11.2 I tilfælde af organisationens ophør træffer landets biskopper i fællesskab beslutning om anvendelse af
KORLIV – Folkekirkens Kororganisations aktiver.
Vedtaget på repræsentantskabsmøde i Viborg den 5.10.1985.
Ændret på repræsentantskabsmøde i Viborg den 29.9.1990.
Ændret på repræsentantskabsmøde i Gerlev den 3.10.1992.
Ændret på repræsentantskabsmøde i Vildbjerg den 2.10.1993
Ændret på repræsentantskabsmøde i Askov den 6.10.2001.
Ændret på repræsentantskabsmøde Snoghøj Højskole den 6.10.2007
Ændret på repræsentantskabsmøde i København den 8.11.2008
Ændret på repræsentantskabsmøde i Aarhus den 14.6.2014
Ændret på repræsentantskabsmøde i Aalborg den 20.5.2016
Ændret på repræsentantskabsmøde i Ribe den 9.6.2017
Ændret på repræsentantskabsmøde i Askov den 9.3.2019
Ændret på repræsentantskabsmøde i Dalum den 11.3. 2022

___________________________________________________
Christiane Gammeltoft Hansen Formand for hovedbestyrelsen

________________________________________
Ole Brinth, dirigent på repræsentantskabsmødet

