§ 1. Navn.
Foreningens navn er ”Operaaftener i
København” og dens hjemsted er København
og Frederiksberg.

§ 2. Formål & Virke.
Foreningens formål er at arrangere opera- og
sangaftener for foreningens medlemmer,
gæster og studerende med såvel professionelle
sangere som amatører. Foreningens
arrangementer planlægges sæsonvis.
Sæsonerne følger kalenderåret og opdeles i en
forårssæson og en efterårssæson.

§ 3. Medlemskab.
Medlemskabet træder i kraft fra datoen for
indbetalt årskontingent.
Årskontingentet, der fastsættes af generalforsamling, skal indbetales til foreningens konto
senest en måned efter udsendelse af
giroindbetalingskort.
Medlemskabet ophører automatisk, såfremt
årskontingentet ikke er indbetalt senest en
måned efter forfaldsdato.
Bestyrelsen kan ad hoc fastsætte
årskontingentets størrelse, såfremt indmeldelse
sker senere end forårssæsonens start.
Bestyrelsen er berettiget til at udpege personer,
som efter bestyrelsens skøn har udøvet en
særlig indsats for Foreningen, som
æresmedlemmer. Æresmedlemsskab er
kontingentfrit og livsvarigt, men kan dog
annulleres ved simpelt flertal på et generalforsamling.

§ 4. Bestyrelse.
Bestyrelsen består af op til seks medlemmer,
dog mindst af formand, næstformand og
kasserer.
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Den vælges på foreningens generalforsamling
for et år ad gangen blandt de fremmødte
medlemmer. Hvert medlem repræsenterer en
stemme. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift,
såvel den kunstneriske som den administrative.

§ 5. Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen mødes efter behov, og indkaldes
normalt med angivelse af dagsorden med
mindst otte dages skriftligt varsel. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig såfremt mindst halvdelen
af bestyrelsens medlemmer, herunder enten
formand eller næstformand er tilstede.
Møderne ledes af formanden, respektive af
næstformanden.
Såfremt beslutninger tages efter afstemning er
mødeleders stemme afgørende ved
stemmelighed.
Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i
funktionsperioden kan bestyrelsen supplere sig
selv indtil næste generalforsamling.

§ 6. Protokol.
Over alle møder i bestyrelsen føres en protokol,
der senest otte dage efter mødet udsendes til
bestyrelsesmedlemmerne. Indsigelser mod
protokollatet fremsættes inden otte dage fra
udsendelsesdatoen.

§ 7. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste
myndighed.
Generalforsamling afholdes hvert år inden
udgangen af februar måned med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af revideret årsrapport.
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4. Indkomne forslag.
5. Aktivitetsplan.
6. Godkendelse af årskontingentet.
7. Valg af bestyrelse
8. Valg suppleanter
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt
med mindst to ugers varsel. Medlemmer, som
har oplyst deres e-mail adresse til foreningen,
kan indkaldes elektronisk.
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamling, skal være bestyrelsen i
hænde en uge før generalforsamlingens
afholdelse.
Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 8. Ekstraordinært generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes
af bestyrelsen eller mindst 10 % af foreningens
medlemmer med mindst fjorten dages skriftligt
varsel. Indkaldelsen skal indeholde motiveret
dagsorden.
Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 9. Forpligtelse & Formue.
Foreningen hæfter alene med sin formue.

Repræsentative formål varetages af
formanden, som dog kan uddelegere disse til
andre medlemmer af foreningen.

§ 11. Regnskabsår.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 12. Årsrapport.
Årsrapport bestående af resultatopgørelse og
balance tillige med eventuel
bestyrelsesberetning underskrevet af
bestyrelsen og forsynet med revisors påtegning
skal foreligge til eftersyn for
medlemmerne senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.

§ 13. Vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægterne kan kun foretages af
generalforsamlingen med to tredjedels flertal
blandt de fremmødte medlemmer. Samme
regler gælder for forslag om nedlæggelse af
foreningen.
§ 14. Foreningens ophør.
Ved nedlæggelse af foreningen anvendes
eventuel nettokapital til kulturelle formål efter
indstilling fra den sidst afgåede bestyrelse.
---- 00 ----

§ 10. Tegningsregler.
Foreningen tegnes af formand eller
næstformand tillige med et andet
bestyrelsesmedlem eller af tre
bestyrelsesmedlemmer i forening.
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Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere
vedtægter for FOiK.
Vedtaget på generalforsamlingen den 26.
februar 2013 i København.
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Dirigent:
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Niels-Erik Gottlieb

Referent:

Lis Bargholz
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