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Vedtægter for SyngDanmark 

SyngDanmark blev dannet d. 26.10 2012 som et forum for sangkraftcentre i Danmark. 
Netværket faciliteres af Sangens Hus 

Godkendt af SyngDanmark, Sønderborg d. 30. sep. 2022  
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1 Navn 
1.1 Netværkets navn er SyngDanmark 

 

2 Formål og virke 
2.1 SyngDanmark arbejder for at fremme sangen i Danmark. 

2.2 De vigtigste opgaver er: 

2.2.1 At skabe og udvikle sammenhængskraft og samarbejde mellem Sangkraftcentrene. 

2.2.2 At tale sangens sag på vegne af sangkraftcentrene og derigennem medvirke til at stimulere 
udviklingen af sang overalt i landet. 
 

3 Medlemsforhold 
3.1 Netværkets medlemmer er selvstændige danske Sangkraftcentre etableret som 

institutioner, foreninger o.l. 

3.2 Sangkraftcentrene defineres desuden ud fra følgende punkter: 

3.2.1 Sangkraftcentret har et formål, der understøtter netværkets formål 

3.2.2 Sangkraftcentret arbejder professionelt med sang på flere områder. Ved professionelt 
forstås et arbejde som tager udgangspunkt i praktiske færdigheder baseret på faglig viden 
og høje musikalske ambitioner. Sangkraftcentret vil sædvanligvis have tilknyttet lønnet 
musikfagligt og/eller administrativt personale 

3.2.3 Sangkraftcentret indeholder et elitært arbejdende kormiljø eller et formaliseret samarbejde 
med et elitært arbejdende kormiljø 

3.2.4 Sangkraftcentret arbejder med talentudvikling for børn og unge 

3.2.5 Sangkraftcentret virker lokalt for den almene sanglige dannelse og uddannelse via 
breddeprojekter og -aktiviteter for begge køn 

3.2.6 Sangkraftcenteret har opbygget - eller har en konkret og realistisk plan for at opbygge - en 
robust, professionel organisation baseret på et bæredygtigt økonomisk grundlag og et 
formaliseret samarbejde med den/de lokale kommune(r), som sætter centret i stand til at 
agere lokalt og evt. regionalt i selvstændige projekter. 

3.2.7 Sangkraftcenteret kan være aktør og koordinator i forhold til nationale projekter drevet af 
Sangens Hus.  
 

4 Optagelse af nye medlemmer 
4.1 Danske sangmiljøer kan søge om optagelse i netværket, hvis de opfylder ovenstående 

betingelser. Netværkets medlemmer beslutter herefter i fællesskab om optagelse kan 
opnås. Et medlem kan optages, såfremt mindst ¾ af medlemmerne stemmer for. 

4.2 Anmodning om optagelse skal ske skriftligt til SyngDanmark netværket gennem 
netværkets kontaktperson i Sangens Hus.  

4.3 Der er optag til SyngDanmark netværket tre gange årligt. 
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4.3.1 Indkomne ansøgninger fremsendes netværkets medlemmer til høring.  

4.3.2 Høringsperioden er 6 uger med forbehold for ferie og helligdage. 

4.3.3 Ansøgninger afgøres ved førstkommende netværksmøde.  

4.3.4 Sangens Hus sekretariat meddeler herefter ansøgeren svar på anmodningen, indeholdende 
begrundelse fra SyngDanmark for evt. afslag.  

4.4 Det er en målsætning for netværket at dække Danmark geografisk, og samtidig vil der 
kun undtagelsesvist kunne optages flere medlemmer i samme kommune. 

4.5 Medlemmerne kan til en hver tid melde sig ud af netværket. Medmindre andet aftales 
vil adgang til netværkets resurser ophøre. 

4.6 Et forslag om eksklusion fra netværket skal begrundes skriftligt og behandles på et 
efterfølgende netværksmøde. Der er 6 ugers høringsfrist tilknyttet forslaget. Et 
medlem kan ekskluderes fra netværket, hvis mindst ¾ af medlemmerne stemmer for. 

5 Netværkets arbejdsområder 
5.1 Understøtte udvikling og evt. afvikling af nationale og regionale projekter udbudt af 

Sangens Hus 

5.2 Understøtte kompetenceudviklingstiltag for eksempelvis korledere, korproducenter, 
bestyrelsesmedlemmer, sangkonsulenter, sangpædagoger m.fl. 

5.3 Være forum for erfaringsudveksling og sparring omkring konkrete temaer som 
understøtter virkeliggørelsen af formålet. Dette gælder såvel det kunstneriske arbejde, 
den pædagogiske og ledelsesmæssige indsats som konkrete emner (f.eks. fundraising, 
HR mv.) 
 

6 PR og kommunikation 
6.1 Netværket vil på tværs af netværkets medlemmer og i samarbejde med Sangens Hus 

understøtte en professionel, aktuel og nutidig kommunikation med henblik på at 
udvikle sangen i Danmark. 

6.2 Den centrale PR- og kommunikationsindsats leveres af Sangens Hus og består af: 

6.2.1 Ekstern information og kommunikation til medier, politikere, kulturlivet m.v. om 
sangkraftcentrene og de initiativer, der fremmer sangen i Danmark 

6.2.2 Internt, mellem sangkraftcentrene, omkring de nyheder, tiltag og aktiviteter, der har 
relevans for andre sangkraftcentre. 

6.2.3 Drift af en fælles hjemmeside for SyngDanmark, der understøtter såvel det eksterne som 
interne behov. 
 

7 Navn og logo 
7.1 SyngDanmarks navn og logo må alene bruges af netværkets medlemmer. 
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8 Strategier og aktiviteter 
8.1 SyngDanmark kan udarbejde strategier inden for netværkets formål og arbejde for at 

fremme disses udbredelse overfor relevante partnere og interessenter. 
8.2 SyngDanmark kan initiere og drive aktiviteter, som er relevante for netværkets formål.  

                                                 

9 Organisation 
9.1 SyngDanmark netværket består af ligeværdige medlemmer som påtager sig 

mødeafholdelsen.  

9.2 Sangens Hus faciliterer netværket som sekretariat i form af PR og kommunikation, 
økonomi, årshjul og fælles information samt evt. mødeledelse. 

9.3 Der etableres en styregruppe for netværket, som består af 3 personer, valgt af og 
blandt netværkets medlemmer. Repræsentanten valgt til bestyrelsens i Sangens Hus 
er født medlem i styregruppen.  

9.4 Hvert år vælges 1-2 medlemmer til styregruppen og valget gælder for 2 år. Genvalg 
kan finde sted. Der vælges 1 suppleant til styregruppen. Denne vælges hvert år for en 
1årigt periode.  
Valget af bestyrelsesrepræsentanten og de 2 øvrige styregruppe medlemmer afgøres 
ved simpelt flertal.  
Netværket udpeger 1 medlem til repræsentant i Sangens Hus bestyrelse. Til denne 
vælges ligeledes en suppleant. Begge udpeges ved flertalsafstemning. Valget gælder 
for 2 år.  
valg til styregruppe og repræsentantskab skal finde sted senest maj måned.  

9.5 Styregruppens primære formål er at planlægge møder, understøtte og fremme både 
økonomi og aktiviteter under SyngDanmark samt være sparringspartner for 
sekretariatet/Sangens Hus omkring aktiviteter og ideudvikling til gavn for netværkets 
medlemmer.  

9.6 Der kan etableres relevante underudvalg for de aktiviteter, som netværket 
gennemfører. 

 
 

10 Beslutninger om netværket 
10.1 Beslutninger om netværket tages af medlemmerne, om nødvendigt ved almindelig 

flertalsafstemning, dog kræver ændringer af vedtægterne et flertal på ¾. 

10.2 Væsentlige beslutningsprocesser, som evt. kan kræve afstemning, skal være beskrevet 
i en på forhånd udsendt dagsorden som tilstræbes udsendt 14. dage før mødet. 
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10.3 Netværket holder mindst to årlige møder og hvert sangkraftcenter kan sende 
relevante deltagere til møderne efter eget ønske. Hvert Sangkraftcenter har en 
stemme. Stemmen kan afgives skriftligt inkl. en skriftlig begrundelse, som sendes til 
alle medlemmer i tidsrummet mellem dagsordenen udsendes frem til en dag før 
mødet afholdes. 
 

11 Midler til sekretariatet 
11.1 Midler til sekretariat for netværket udledes af Sangens Hus' driftsmidler. Sangens Hus 

har ansvaret for og beføjelsen til at søge midler til formålet. 
 

12 Vedtægtsændringer 
12.1 Vedtægtsændringer kan ske på et møde når forslag herom er udsendt med min. 6 

ugers varsel og ¾ af medlemmerne stemmer for. 

12.2 Beslutning om sammenslutning med- eller optagelse af andre organisationer i 
netværket skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer. 
 

13  Netværkets ophør 
13.1 Netværket kan opløses efter reglerne om vedtægtsændringer 
 
 

 

 


	1 Navn
	1.1 Netværkets navn er SyngDanmark

	2 Formål og virke
	2.1 SyngDanmark arbejder for at fremme sangen i Danmark.
	2.2 De vigtigste opgaver er:
	2.2.1 At skabe og udvikle sammenhængskraft og samarbejde mellem Sangkraftcentrene.
	2.2.2 At tale sangens sag på vegne af sangkraftcentrene og derigennem medvirke til at stimulere udviklingen af sang overalt i landet.


	3 Medlemsforhold
	3.1 Netværkets medlemmer er selvstændige danske Sangkraftcentre etableret som institutioner, foreninger o.l.
	3.2 Sangkraftcentrene defineres desuden ud fra følgende punkter:
	3.2.1 Sangkraftcentret har et formål, der understøtter netværkets formål
	3.2.2 Sangkraftcentret arbejder professionelt med sang på flere områder. Ved professionelt forstås et arbejde som tager udgangspunkt i praktiske færdigheder baseret på faglig viden og høje musikalske ambitioner. Sangkraftcentret vil sædvanligvis have ...
	3.2.3 Sangkraftcentret indeholder et elitært arbejdende kormiljø eller et formaliseret samarbejde med et elitært arbejdende kormiljø
	3.2.4 Sangkraftcentret arbejder med talentudvikling for børn og unge
	3.2.5 Sangkraftcentret virker lokalt for den almene sanglige dannelse og uddannelse via breddeprojekter og -aktiviteter for begge køn
	3.2.6 Sangkraftcenteret har opbygget - eller har en konkret og realistisk plan for at opbygge - en robust, professionel organisation baseret på et bæredygtigt økonomisk grundlag og et formaliseret samarbejde med den/de lokale kommune(r), som sætter ce...
	3.2.7 Sangkraftcenteret kan være aktør og koordinator i forhold til nationale projekter drevet af Sangens Hus.


	4 Optagelse af nye medlemmer
	4.1 Danske sangmiljøer kan søge om optagelse i netværket, hvis de opfylder ovenstående betingelser. Netværkets medlemmer beslutter herefter i fællesskab om optagelse kan opnås. Et medlem kan optages, såfremt mindst ¾ af medlemmerne stemmer for.
	4.2 Anmodning om optagelse skal ske skriftligt til SyngDanmark netværket gennem netværkets kontaktperson i Sangens Hus.
	4.3 Der er optag til SyngDanmark netværket tre gange årligt.
	4.3.1 Indkomne ansøgninger fremsendes netværkets medlemmer til høring.
	4.3.2 Høringsperioden er 6 uger med forbehold for ferie og helligdage.
	4.3.3 Ansøgninger afgøres ved førstkommende netværksmøde.
	4.3.4 Sangens Hus sekretariat meddeler herefter ansøgeren svar på anmodningen, indeholdende begrundelse fra SyngDanmark for evt. afslag.

	4.4 Det er en målsætning for netværket at dække Danmark geografisk, og samtidig vil der kun undtagelsesvist kunne optages flere medlemmer i samme kommune.
	4.5 Medlemmerne kan til en hver tid melde sig ud af netværket. Medmindre andet aftales vil adgang til netværkets resurser ophøre.
	4.6 Et forslag om eksklusion fra netværket skal begrundes skriftligt og behandles på et efterfølgende netværksmøde. Der er 6 ugers høringsfrist tilknyttet forslaget. Et medlem kan ekskluderes fra netværket, hvis mindst ¾ af medlemmerne stemmer for.

	5 Netværkets arbejdsområder
	5.1 Understøtte udvikling og evt. afvikling af nationale og regionale projekter udbudt af Sangens Hus
	5.2 Understøtte kompetenceudviklingstiltag for eksempelvis korledere, korproducenter, bestyrelsesmedlemmer, sangkonsulenter, sangpædagoger m.fl.
	5.3 Være forum for erfaringsudveksling og sparring omkring konkrete temaer som understøtter virkeliggørelsen af formålet. Dette gælder såvel det kunstneriske arbejde, den pædagogiske og ledelsesmæssige indsats som konkrete emner (f.eks. fundraising, H...

	6 PR og kommunikation
	6.1 Netværket vil på tværs af netværkets medlemmer og i samarbejde med Sangens Hus understøtte en professionel, aktuel og nutidig kommunikation med henblik på at udvikle sangen i Danmark.
	6.2 Den centrale PR- og kommunikationsindsats leveres af Sangens Hus og består af:
	6.2.1 Ekstern information og kommunikation til medier, politikere, kulturlivet m.v. om sangkraftcentrene og de initiativer, der fremmer sangen i Danmark
	6.2.2 Internt, mellem sangkraftcentrene, omkring de nyheder, tiltag og aktiviteter, der har relevans for andre sangkraftcentre.
	6.2.3 Drift af en fælles hjemmeside for SyngDanmark, der understøtter såvel det eksterne som interne behov.


	7 Navn og logo
	7.1 SyngDanmarks navn og logo må alene bruges af netværkets medlemmer.

	8 Strategier og aktiviteter
	8.1 SyngDanmark kan udarbejde strategier inden for netværkets formål og arbejde for at fremme disses udbredelse overfor relevante partnere og interessenter.
	8.2 SyngDanmark kan initiere og drive aktiviteter, som er relevante for netværkets formål.

	9 Organisation
	9.1 SyngDanmark netværket består af ligeværdige medlemmer som påtager sig mødeafholdelsen.
	9.2 Sangens Hus faciliterer netværket som sekretariat i form af PR og kommunikation, økonomi, årshjul og fælles information samt evt. mødeledelse.
	9.3 Der etableres en styregruppe for netværket, som består af 3 personer, valgt af og blandt netværkets medlemmer. Repræsentanten valgt til bestyrelsens i Sangens Hus er født medlem i styregruppen.
	9.4 Hvert år vælges 1-2 medlemmer til styregruppen og valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Der vælges 1 suppleant til styregruppen. Denne vælges hvert år for en 1årigt periode.  Valget af bestyrelsesrepræsentanten og de 2 øvrige styregruppe...
	9.5 Styregruppens primære formål er at planlægge møder, understøtte og fremme både økonomi og aktiviteter under SyngDanmark samt være sparringspartner for sekretariatet/Sangens Hus omkring aktiviteter og ideudvikling til gavn for netværkets medlemmer.
	9.6 Der kan etableres relevante underudvalg for de aktiviteter, som netværket gennemfører.

	10 Beslutninger om netværket
	10.1 Beslutninger om netværket tages af medlemmerne, om nødvendigt ved almindelig flertalsafstemning, dog kræver ændringer af vedtægterne et flertal på ¾.
	10.2 Væsentlige beslutningsprocesser, som evt. kan kræve afstemning, skal være beskrevet i en på forhånd udsendt dagsorden som tilstræbes udsendt 14. dage før mødet.
	10.3 Netværket holder mindst to årlige møder og hvert sangkraftcenter kan sende relevante deltagere til møderne efter eget ønske. Hvert Sangkraftcenter har en stemme. Stemmen kan afgives skriftligt inkl. en skriftlig begrundelse, som sendes til alle m...

	11 Midler til sekretariatet
	11.1 Midler til sekretariat for netværket udledes af Sangens Hus' driftsmidler. Sangens Hus har ansvaret for og beføjelsen til at søge midler til formålet.

	12 Vedtægtsændringer
	12.1 Vedtægtsændringer kan ske på et møde når forslag herom er udsendt med min. 6 ugers varsel og ¾ af medlemmerne stemmer for.
	12.2 Beslutning om sammenslutning med- eller optagelse af andre organisationer i netværket skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer.

	13  Netværkets ophør
	13.1 Netværket kan opløses efter reglerne om vedtægtsændringer


