Vedtægter for foreningen Tritonus

Herved bekendtgøres vedtægterne for foreningen Tritonus med de ændringer, der er
vedtaget på generalforsamlingen den 22. januar 2008, 26. april 2011, 18. september
2012 samt 19. februar 2013:
§ 1. Foreningens navn er Tritonus.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er København.
Formål
§ 2. Tritonus er en almennyttig forening, der har til formål at fremme det almene
kendskab til kormusik, rytmisk korsang samt fornyende ensemblekombinationer gennem
et forpligtende fællesskab og aktivt medborgerskab fra deltagerne. Korsangen skal
præsenteres på kvalitetsmæssigt højt niveau.
Folkeoplysende virksomhed
§ 3. Foreningen Tritonus kan efter generalforsamlingens beslutning drive folkeoplysende
virksomhed efter den lovgivning og tilhørende bekendtgørelser m.v., som gælder for
folkeoplysende voksenundervisning.
Stk. 2. Enhver kan deltage i den undervisning, der tilbydes som led i den folkeoplysende
virksomhed. Til- og afmelding til undervisningen foretages til Tritonus’ dirigent eller til
formanden. Der afholdes en vejledende stemmeprøve i forbindelse med en ny deltagers
tilmelding.
Stk. 3. Tritonus' bestyrelse fastsætter størrelsen af deltagerbetalingen forbundet med
den folkeoplysende virksomhed, således at deltagerbetalingen bringer balance i
budgettet for (alene) den folkeoplysende virksomhed.
Deltagerbetalingen opkræves helårligt forud, i starten af januar måned.
Øvrig virksomhed
§ 4. Tritonus kan afholde koncerter såvel uden honorar som med honorar, ligesom
Tritonus kan tage på koncertrejser indenlands og udenlands, og i øvrigt deltage i koncerteller korkonkurrenceaktiviteter, som bestyrelsen i samarbejde med dirigenten finder
hensigtsmæssige.
Stk. 2. Det forudsætter medlemskab af foreningen Tritonus at deltage i foreningens
øvrige virksomhed efter stk. 1.
Stk. 3. Deltagelse i Tritonus’ øvrige virksomhed forudsætter, at man har en god
sangstemme, og at man på tilfredsstillende vis kan synge efter noder. Dirigenten og en
udvalgt forsamling af korets medlemmer udpeger de medlemmer, der kan deltage i den
øvrige virksomhed.
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Medlemmer
§ 5. Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.
Stk. 2. Medlemmerne betaler, hvis generalforsamlingen finder det passende, et
kontingent som skal dække eventuelt underskud i forbindelse med foreningens øvrige
virksomhed efter § 4. Kontingentet opkræves halv- eller helårligt efter bestyrelsens
beslutning. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 3. Ud over kontingentet kan medlemmerne anmodes om at betale tilskud til de
rejser, korkonkurrencer m.v., inden for foreningens øvrige virksomhed efter § 4, som det
enkelte medlem selv deltager i, dersom foreningen ikke kan dække omkostningerne.
Stk. 4. Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til Tritonus’ dirigent eller
formanden.
Stk. 5. Medlemmer, som er i restance p.g.a. manglende betalingsevne eller som ikke kan
deltage i en rejse eller anden aktivitet inden for foreningens øvrige virksomhed efter § 4
af samme grund, kan få henstand eller tilskud, hvis foreningen har tilstrækkelige midler.
Beslutning herom træffes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen
§ 6. Tritonus’ øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen udgøres
af foreningens medlemmer. Medlemmer af foreningen, som er på orlov, kan deltage i
generalforsamlingen med stemmeret, hvis de har betalt et opkrævet kontingent for den
periode, hvori generalforsamlingen afholdes.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes ordinært en gang årligt inden udgangen af februar.
Stk. 3. Generalforsamlingen drøfter og tager stilling til bestyrelsens beretning og
regnskabet for foregående regnskabsår samt forslag til fremtidig virksomhed,
budgetoverslag, herunder foreningskontingent, for perioden frem til næste
generalforsamling.
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmerne blandt foreningens
medlemmer, idet der dog skal gives deltagerne i den folkeoplysende virksomhed
mulighed for een plads i bestyrelsen (deltagerrepræsentant).
§ 7. Deltagere i den folkeoplysende virksomhed, som ikke samtidig er medlemmer af
foreningen, kan vælge en deltagerrepræsentant til Tritonus’ bestyrelse på et møde forud
for foreningens generalforsamling. Mødet afholdes i forbindelse med en korprøve før den
ordinære generalforsamling. Bestyrelsen indkalder til mødet med 14 dages varsel.
Bestemmelserne i § 11 om personvalg finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. En deltagerrepræsentant vælges for to år ad gangen. Afgår
deltagerrepræsentanten i valgperioden, kan deltagere i den folkeoplysende virksomhed,
som ikke samtidig er medlemmer af foreningen, vælge en ny deltagerrepræsentant, der
indtræder i bestyrelsen indtil næste ordinære valg af deltagerrepræsentant.
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Stk. 3. Den valgte deltagerrepræsentant deltager i foreningens generalforsamling med
stemmeret.
§ 8. Bestyrelsen består af mindst fem og højst syv bestyrelsesmedlemmer, inkl. den
eventuelle deltagerrepræsentant valgt i henhold til § 7. Bestyrelsesmedlemmerne vælges
for to år ad gangen således at ca. halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert
år.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer direkte. Valg til formandsposten
finder som udgangspunkt sted i lige år og valg til kassererposten i ulige år. Bestyrelsen
konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv for så vidt angår posterne
som næstformand og sekretær.
Stk. 3. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil
næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, og der foretages evt.
omkonstituering af posterne som formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger en revisor for et år ad gangen. Afgår revisoren i
valgperioden, kan bestyrelsen udpege en ny revisor, der fungerer indtil næste
generalforsamling.
§ 9. Datoen for den ordinære generalforsamling bekendtgøres mindst tre uger før ved
meddelelse i forbindelse med en korprøve og via e-mail. Mødet forberedes af den aktuelle
bestyrelse.
Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet af den ordinære generalforsamling skal være
bekendtgjort formanden to uger inden generalforsamlingen.
Stk. 3. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal bestå af følgende punkter:
1) Valg af ordstyrer og referent.
2) Dirigentens beretning
3) Formandens beretning
4) Godkendelse af regnskab
5) Behandling af indkomne forslag
6) Godkendelse af fremtidig virksomhed
7) Godkendelse af budgetoverslag og fastsættelse af kontingent
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af revisor
10) Valg til diverse udvalg
11) Eventuelt.
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes,
hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer over for dirigent eller formand fremsætter
begrundet anmodning.
Stk. 2. Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter anmodning er modtaget.
Juli måned er dog undtaget for afgivelse af anmodning (ferie).
Stk. 3. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er to uger.
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§ 11. Ved personvalg gælder følgende regler:
1) Personvalg afgøres ved almindeligt flertal.
2) Afstemning sker ved håndsoprækning, men hvis et medlem ønsker det, skal
afstemning ske skriftligt.
3) Kandidater er valgt uden afstemning, hvis der kun er foreslået det antal, der skal
vælges.
§ 12. Forslag om vedtægtsændringer vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af
de afgivne stemmer.
§ 13. Forslag om foreningens opløsning kan kun behandles på en ekstraordinær
generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på
afstemningstidspunktet, og hvor forslaget om opløsning vedtages med kvalificeret flertal
på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk. 2. Vedtages forslaget om opløsning, men er færre end halvdelen af foreningens
medlemmer til stede på afstemningstidspunktet indkaldes til ny ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslaget om opløsning kan vedtages med kvalificeret flertal på
mindst 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.
Bestyrelsen
§ 14. Bestyrelsen er Tritonus’ øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og
varetager foreningens daglige ledelse. Tegningsret beror ved formanden, næstformanden
og kassereren, hver for sig eller i fællig.
Stk. 2. Bestyrelsen afholder møder, når formanden finder det nødvendigt, eller halvdelen
af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af
dagsorden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af
formanden eller næstformanden og referenten. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved
simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den
fungerende formands stemme udslagsgivende.
Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger. Den har med disse begrænsninger den fulde
myndighed til at handle på foreningens vegne. Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen
af foreningens økonomi.
Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvortil bestyrelsen udarbejder et kommissorium
for udvalgets arbejde.
Dirigenten
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§ 15. Generalforsamlingen træffer beslutning om ansættelse og afskedigelse af korets
dirigent, som forestår den kunstneriske ledelse af foreningens virksomhed. Bestyrelsen
forhandler ansættelsesvilkår med dirigenten, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Dirigenten forestår undervisningen i forbindelse med folkeoplysende virksomhed
og er i den forbindelse underlagt de ansættelsesvilkår, som efter lovgivningen og
tilhørende bekendtgørelser m.v. gælder for folkeoplysende voksenundervisning.
Stk. 3. Dirigenten deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Økonomi og regnskab
§ 16. Deltagerbetalingen og eventuel støtte efter reglerne om folkeoplysende
voksenundervisning er grundlaget for Tritonus’ folkeoplysende virksomhed efter § 3.
Stk. 2. Indtægter og udgifter i forbindelse med folkeoplysende virksomhed, herunder
eventuel støtte efter reglerne om folkeoplysende voksenundervisning, holdes adskilt fra
foreningens øvrige økonomi.
§ 17. Tritonus’ øvrige virksomhed efter § 4 finansieres af honorarer for afholdte
koncerter, et eventuelt fastsat kontingent efter § 5, stk. 2, tilskud fra fonde m.v. og evt.
overskud fra cd-indspilninger og lignende aktiviteter.
§ 18. Tritonus’ øvrige virksomhed efter § 4 kan, uanset § 15, stk. 2, understøtte
folkeoplysende virksomhed efter § 3, hvorimod folkeoplysende virksomhed ikke kan
understøtte Tritonus’ øvrige virksomhed.
§ 19. Tritonus’ regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen forelægger den ordinære generalforsamling et revideret årsregnskab
for foregående regnskabsår, et budgetoverslag med tilhørende fastsættelse efter § 3 stk.
3 af deltagerbetaling for den folkeoplysende virksomhed, samt forslag til
foreningskontingent for perioden frem til næste generalforsamling.
Stk. 3. Foreningens medlemmer eller deltagere i den folkeoplysende virksomhed hæfter
ikke personligt for de foreningen påhvilende forpligtelser.
§ 20. Ophører foreningen med at drive folkeoplysende virksomhed efter § 3, overføres
eventuelle værdier og kassebeholdning hidrørende fra folkeoplysende virksomhed til
Dansk Amatørmusik (DAM).
§ 21. Opløses foreningen Tritonus overføres foreningens eventuelle værdier og
kassebeholdning til Dansk Amatørmusik (DAM).

Foreningen Tritonus er stiftet i oktober 1971. Vedtægterne er senest ændret den 19.
februar 2013.
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