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§1. 

Foreningens Navn er Frederikssund Sangforening og dens Formaal er, dels ved regelmæssige 

Sangøvelser at uddanne dens syngende Medlemmer i flerstemmig harmonisk Sang samt i det hele 

fremkalde Interesse for Sang, og dels ved selskabelige Sammenkomster at forskaffe Medlemmerne 

en behagelig Adspredelse. 

 

§2. 

Foreningen ejer et Grundfond, stort 200 Kroner, som indestaa paa Contrabog i Frederikssund 

Sparekasse, og som kun kan hæves i Tilfælde af Foreningens Opløsning, jfr. §18, og i saa Tilfælde 

skal udbetales til en velgjørende Institution, forsaavidt som det ikke maatte medgaa til Betaling af 

Foreningens Gjæld. 

 

 

Medlemmerne 
 

§3. 

Som Medlem af Foreningen kan optages enhver uberygtet Mand, som har fyldt 18 Aar og er 

bosiddende i Frederikssund eller dens nærmeste Omegn. 

Optagelse sker ved Ballotation, der finder Sted paa den første Mødeaften i hver Måned. 

Begjæring om Optagelse rettes til Formanden, der opslaar Vedkommendes Navn paa Foreningens 

Tavle og foranstalter Ballotationen. 

Til Optagelse kræves almindelig Stemmeflerhed. 

 

§4. 

Naar et Medlem for bestandig eller paa længere ubestemt Tid forlader Egnen, betragtes han som 

udtraadt fra den 1ste i den paafølgende Kvartalsmaaned. 

I øvrigt sker Udtrædelse ved skriftlig Henvendelse til Formanden, og den regnes i saa Fald 

ligeledes fra den 1ste i den paafølgende Maaned. 

 

§5. 

EthvertMedlem betaler i Indskud 1 Kr. og Kontingent fra og med det Kvartal, hvori han optages. 

Han modtager Foreningens Love og Emblem, hvorfor han erlægger 50 Øre, hvilket beløb 

tilbagebetales ved Udtrædelsen, saafremt Emblemet tilbageleveres i uskadt Stand. 



Det aarlige Kontingent er 4 Kr., der opkræves med 1 Kr. de første Dage i hver Kvartalsmaaned. 

 

§6. 

Paadrager noget Medlem sig Kontingentrestance for 2 Kvartaler, kan han af Bestyrelsen 

formenes Adgang til Foreningens Sammenkomster, og paadrager han sig 4 Kvartalers Restance, 

skal han udslettes, og ingen ny Optagelse kan finde Sted, med mindre han betaler sin Gjæld. 

 

§7. 

Foreningens Emblem bestemmes af Bestyrelsen og bæres efter Bestyrelsens Afgjørelse i hvert 

enkelt Tilfælde ved Møder og lign. Synligt paa venstre Side. 

 

§8. 

Foreningens Medlemmer, der alle ere stemmeberettigede, naar de have svaret Kontingent i 2 

Kvartaler, deles i 2 Klasser, aktive og passive Medlemmer. 

Det afgjøres af Dirigenten, om et Medlem kan henregnes til de aktives Klasse, men for 

vedblivende at henføres hertil, maa det paagjældende Medlem give jævnligt Møde ved 

Sangøvelserne, idet han i modsat Fald bliver af Bestyrelsen at overføre til de passives Klasse. 

 

§9. 

Medlemmer, der have gjort sig særlig fortjent af Foreningen, kunne af den ordinære 

Generalforsamling, efter Forslag af Bestyrelsen, proklameres som Æresmedlemmer, og de ere som 

saadanne stemmeberettigede og kontingentfrie. 

Bestyrelsen bemyndiges til under særegne omstændigheder at tilstede et fleraarigt aktivt Medlem 

Kontingentfrihed. 

 

Sangdirigenten 

 

§10. 

Sangdirigenten, som antages af Bestyrelsen, kan ogsaa af denne afskediges, naar dertil maatte 

være Anledning. 

 

§11. 

Overalt, hvor Udøvelsen af Sang finder Sted, være sig ved Øvelser eller Præstationer, have de 

syngende Medlemmer at rette sig efter Dirigentens Forskrifter og Ordrer. Han bestemmer i 

Forening med de aktive Bestyrelsesmedlemmer de Sangnumre, der skulle udføres ved 

Aftenunderholdninger. 

Det paahviler Dirigenten at træffe den i §8 2. Stk. omtalte Afgjørelse. 

 

Bestyrelsen 

 

§12. 

Foreningens Anliggender varetages af en Bestyrelse, bestaaende af 6 Medlemmer, hvoraf mindst 

3 skulle være aktive Medlemmer. 

Hvert Aar afgaar 3 Medlemmer af Bestyrelsen efter Tur, saaledes at Valget gjælder for 2 Aar; 

Afgang i Utide udfyldes ved Tiltrædelse af en Suppleant. 

(Redaktionel bemærkning: Ovenstående to afsnit er som en lovændring vedtaget ved 

generalforsamlingen den 6. april 1908. Oprindelig lød afsnittene således: Foreningens Anliggender 



varetages af en Bestyrelse, bestaaende af 6 Medlemmer, hvoraf 4 skulle være aktive Medlemmer og 

2 skulle være passive. 

Hvert Aar afgaar 2 aktive og 1 passivt Medlem af Bestyrelsen efter Tur, saaledes at Valget 

gjælder for 2 Aar; Afgang i Utide udfyldes ved Tiltrædelse af en Suppleant). 

Bestyrelsen vælger af sin Midte en Formand, en Viceformand til at fungere i Formandens 

Forfald, en Sekretær og en Kasserer. Den antager og er berettiget til at afskedige Foreningens Bud. 

Formanden og Viceformanden skulle være aktive Medlemmer. 

Sekretæren fører Protokol over Forhandlingerne i Generalforsamlinger og Bestyrelsesmøder. 

Kassereren indkræver gjennem Foreningens Bud Kontingentet i Begyndelsen af hvert Kvartal og 

udbetaler Regninger efter Formandens Anvisning. 

 

§13. 

Bestyrelsesmøder afholdes saa ofte Formanden finder det nødvendigt eller 3 

Bestyrelsesmedlemmer forlange det, og Bestyrelsesmødet anses fuldtalligt til gyldige Beslutninger, 

naar mindst 4 Medlemmer, Formanden eller Viceformanden iberegnet, ere til Stede. 

I alle Spørgsmaal vedrørende Sangen og Sangøvelserne, Valget af Musikalier o. lign. have alene 

de aktive Bestyrelsesmedlemmer Stemmeret, og ved Afgjrøelsen af saadanne Spørgsmaal har tillige 

Dirigenten Ret til at afgive Stemme. Slige Spørgsmaal afgjøres ved simpel Stemmeflerhed; staar 

Stemmerne lige, gjør Formandens Udslaget. 

Alle andre Spørgsmaal vedrørende Foreningen og navnlig Anvendelsen af Midlerne afgjøres af 

den samlede Bestyrelse ved simpel Stemmeflehed, saaledes at Formandens Stemme gjør Udslaget, 

naar Stemmerne staar lige. 

 

§14. 

Generalforsamlingen har den højeste Myndighed i alle Foreningens Anliggender. 

Ordinær Generalforsamling afholdes hvert Aar i Februar Maaned; den sammenkaldes af 

Bestyrelsen med 8 Dages Varsel i de stedlige Blade. Dagsordenen for Generalforsamlingen skal 

opslaaes i Foreningens Lokale 4 Dage før Generalforsamlingen. 

Paa den ordinære Generalforsamling vælges Bestyrelsesmedlemmer, jfr. §12, med 2 Suppleanter 

(en aktiv og en passiv. Redaktionel bemærkning: OBS udgået 6. april 1908, jfr. §12), 1 Revisor med 

Suppleant og en Fanebærer med Suppleant. 

Valget af Bestyrelsessuppleanter, Revisor og Fanebærer med disses Suppleanter gjælder for 2 

Aar. Gjenvalg kan finde Sted. 

Paa den ordinære Generalforsamling gives endvidere Beretning om Foreningens Virksomhed, og 

Kassereren aflægger det aarlige Regnskab. Med Regnskabet skal følge en Inventarieliste samt 

Medlemsliste, der deler Medlemmerne efter Klasse. 

Regnskabet følger Kalenderaaret; Regnskabet skal være aflagt og tilstllet Revisoren inden 

Udgangen af Januar Maaned og Revisionen tilendebragt i Løbet af 8 Dage. 

Generalforsamlingen giver Deharge. 

Ethvert Medlem har Ret tilat fremsætte Forslag til Forhandling paa Generalforsamlingen, naar 

han mindst 6 Dage forinden indleverer et saadant skriftligt til Formanden. 

Generalforsamlingen vælger Dirigent til at lede Forhandlingerne og disse indføres i Foreningens 

Forhandlingsprotokol. 

 

§15. 

Skulde noget Medlem ved Møder, Sangøvelser eller selskabelige Sammenkomster vise utilbørlig 

Adfærd, har Bestyrelsen Ret til at udvise Vedkommende af Foreningens Lokale og kan derhos efter 

Omstændighederne exkludere ham af Foreningen. 



Saafremt Bestyrelsen beslutter Exklusion, har Vedkommende dog Ret til at forlange 

Bestyrelsens Beslutning prøvet paa den ordinære Generalforsamling, men betragtes, saafrem han er 

exkluderet, som udelukket strax, og han kan ikke overvære Foreningens Møder og 

Sammenkomster, forinden Generalforsamlingen eventuelt har forandret Bestyrelsens Afgjørelse. 

 

§16. 

Ordinær Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødte Medlemmers Antal; dog 

forlanges der til Forandring af disse Vedtægter, der kun kan ske paa ordinær Generalforsamling, at 

mindst 1/3 af Foreningens Medlemmer er tilstede og at 2/3 af de tilstedeværende stemme for 

Forandringen; dog kan Forandring af Lovens §2 ikke ske, naar 5 Medlemmer stemme imod. 

Er en indkaldt Generalforsamling ej beslutningsdygtig, indkaldes med samme Varsel en ny, der 

da kan beslutte uden Hensyn til de mødtes Antal, dog med samme Forbehold med Hensyn til §2 

som ovenfor. 

 

§17. 

Extraordinær Generalforsamling afholdes naar det forlanges af mindst 15 Medlemmer eller 3 

Bestyrelsesmedlemmer i bestemt Øjemed; den indvarsles paa samme Maade som den ordinære og 

med Angivelse af Forhandlingsgjenstanden. Den er beslutningsdygtig uden Hensyn til de mødtes 

Antal, hvor andet ikke er anført. 

 

§18. 

Foreningens Opløsning kan ikke finde Sted, saa længe mindst 5 Medlemmer ønske dens 

Bestaaen. 

 

§19. 

Samtidig med disse Loves Vedtagelse, træde alle ældre Lovbestemmelser ud af Kraft. 

 

Saaledes vedtaget ved en Generalforsamling den 23. Januar 1899. 

 

 

Sophus Raff               O. Mortensen               H. Jensen 

 

Vilh. Petersen                 J.P. Lynge 


