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Vedtægter for foreningen 
Roskilde Gospel Singers 

§ 1 

Foreningens navn er Roskilde Gospel Singers. Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. 

§ 2 

Foreningens formål er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus ud fra en folkekirkelig evangelisk-
luthersk lære. Denne forkyndelse sker ved hjælp af gospelsang og -musik. 

§ 3 

Som medlem af foreningen optages enhver, der går ind for Roskilde Gospel Singers formål, og vil 
være med til at fremme dette. 
Bestyrelsen kan godkende optagelse af medlemmer på særlige vilkår. Medlemmer på særlige vilkår 
kan maksimalt udgøre 5% af medlemsskaren. 
Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmer, som er i åbenbar strid med foreningens formål og vedtægter, 
kan udelukkes. På førstkommende ordinære generalforsamling skal der orienteres om, hvorvidt 
bestyrelsen har benyttet denne mulighed. 
Koret skal have en kristen ledelse. 

§ 4 

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 
Kontingentet opkræves hvert halve år forud til betaling ved udgangen af månederne september og 
februar. Betalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 

§ 5 

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen til udløbet af et halvår. Kontingentet skal betales frem til 
den dato, hvorfra udmeldelsen gælder. 

§ 6 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad 
gangen. Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for 1 år. På lige årstal afgår 2 
bestyrelsesmedlemmer, og på ulige årstal afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. 

§ 7 

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kasserer og sekretær kan 
vælges udenfor bestyrelsen. Formand og kasserer kan ikke være samme person. Forlader et 
bestyrelsesmedlem bestyrelsen før valgperiodens udløb, indtræder suppleanten og sidder den 
pågældendes periode ud.  
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§ 8 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle 
bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er det 
formandens stemme, der er afgørende. 

§ 9 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

§ 10 

Bestyrelsen har til opgave: 

1. at afholde regelmæssige bestyrelsesmøder 
2. at varetage ledelsen af foreningen og forvalte foreningens økonomi under ansvar over for 
generalforsamlingen 
3. at finde de for arbejdet nødvendige medarbejdere 
4. at inspirere og motivere til at arbejdet i foreningen udføres i overensstemmelse med 
formålsparagraffen 
5. at indkalde til møde med medarbejderne mindst én gang årligt, til drøftelse af arbejdet, herunder 
bl.a. fastsættelse af målsætninger 
6. at fremme medlemskab og herunder optage nye medlemmer 
7. at repræsentere foreningen i alle sager, såvel over for det offentlige som i forhold til private 
8. at føre protokol over bestyrelsens beslutninger, samt indføje dagsorden og beslutninger ved 
generalforsamlingen i denne 
9. at ansætte og afskedige foreningens lønnede medarbejdere 

§ 11 

Generalforsamlingen for Roskilde Gospel Singers, er højeste myndighed for Roskilde Gospel Singers. 
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen, der har betalt skyldigt 
kontingent. 

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde. 

Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal, og er i alle spørgsmål beslutningsdygtig, uanset 
hvor mange medlemmer der møder. Der indkaldes til generalforsamling ved skriftlig indkaldelse til 
medlemmerne, med mindst en måneds varsel. 

Dagsorden for den årlige generalforsamling: 

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valg af dirigent og referent. 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse eller anden beslutning. 
4. Drøftelse af arbejdsopgaver i foreningen 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af 2 suppleanter 
8. Valg af 2 revisorer 
9. Indkomne forslag 
10. Evt. 
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Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5,6,7,8 og 9 må 
indsendes til formanden senest to uger før generalforsamlingen. 

Forslag skal være underskrevet af mindst 5 medlemmer. 

De foreslåede kandidater til valgene vedrørende punkt 6,7 og 8 skal være fyldt 17 år og være 
medlemmer af foreningen.  

Endelig dagsorden tilstilles medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Der kan ikke tages beslutning i sager, som ikke er optaget på dagsordenen. 

§ 12 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når 1/3 af 
medlemmerne ønsker det og indsender forslag til dagsorden. Den afholdes senest 4 uger efter, at 
begæring er fremsat og med et varsel på mindst 2 uger. 

Samtidig med indvarslingen af den ekstraordinære generalforsamling bekendtgøres dagsordenen for 
denne. Indvarslingen sker til alle medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i de sager, 
der er på dagsordenen. 

§ 13 

Ændringer i “Vedtægter for Roskilde Gospel Singers”, skal for at have gyldighed vedtages af 
generalforsamlingen med mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte på den årlige generalforsamling 
eller ved to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. 

§ 14 

“Roskilde Gospel Singers” tegnes og forpligtes ved underskrift af formand og kasserer, der begge skal 
være myndige. 

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen som sådan pådragne 
forpligtelser, for hvilke alene formuen hæfter. 

§ 15 

“Roskilde Gospel Singers” kan kun opløses efter de regler, der gælder for vedtægtsændringer (jfr. § 
13). Positiv formue tilfalder da Folkekirkens Nødhjælp. 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling for “Roskilde Gospel Singers” den 20. juni 2002 

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen for “Roskilde Gospel Singers” den 11. februar 2021. 


