KLADDE

ÆNDRINGSFORSLAG
VEDTÆGTER
for

Dansk Albansk Islamisk Center
(DALIC)
Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, § 671, og med respekt for det land vi lever i og dets love,
skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening.

§1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er "Dansk Albansk Islamisk Center" og har hjemsted i Københavns Kommune, Theklavej
26 2400 København NV

§2 FORMÅL
Formålet med foreningen er at skabe et samlingssted for medlemmer med albansk baggrund, til afholdelse
af islamiske og kulturelle aktiviteter.

§3 ØKONOMI OG REGNSKAB
Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 1 registreret eller statsautoriseret
revisor.
Kassereren har ansvaret for, at husets regnskab bliver ført forsvarligt, samt udarbejdelse af årsregnskab og
evt. budget.
Foreningens økonomi bygger på årligt kontingent fra medlemmerne.

§4 BESTYRELSE
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted og alle medlemmer kan stille op til bestyrelsesposter.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær.
Disse personer udgør forretningsudvalget og tegner foreningen over for offentlige myndigheder m.v.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges på
førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.
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§ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet
læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.
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Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, lige som valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan få del i foreningens evt.
overskud.
Bestyrelsen kan foranledige oprettelse af arbejdsgrupper, arbejdsudvalg, projektgrupper og lignende
opgaverelaterede enheder, der arbejder på kortere eller længere sigt med bestemte og definerede
arbejdsopgaver. Sådanne enheder refererer altid til bestyrelsen eller medarbejdere ansat af denne i henhold
til dennes instruks.
Bestyrelsen skal tilsikre samarbejde med personer og organisationer der er villige til at samarbejde i
venskabelig og fredelig ånd, til fremme af foreningens formål.

§5 MEDARBEJDERE
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet eller ulønnet arbejdskraft, herunder ledere, religiøse
forkyndere og eventuelt andre medarbejdere. Bestyrelsen forventes at tilskynde medlemmer til at arbejde
ulønnet og ideelt, ligesom bestyrelsen selv er ulønnet.

§6 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen
indkaldes med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen kan evt. vælge at indkalde
personlig til alle medlemmer.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab og evt. budget
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg iht. vedtægter
Eventuelt, herunder kan intet vedtages

Indkomne forslag skal forelægges bestyrelsen senest 1. december.
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning. Der
kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stemmeberettigede i foreningen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år, og som har været medlemmer af
foreningen i mindst 3 måneder.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af
nærværende vedtægt.

§7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/3 af bestyrelsen eller mere end 100 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Anmodningen skal være skriftlig og indeholde
det/de punkter, som ønskes behandlet. På en ekstraordinær generalforsamling kan der ikke behandles andre
emner end det/de forhold, som har givet anledning til afholdelsen. Ekstraordinær generalforsamling SKAL
afholdes senest 6 uger efter at anmodningen er tilgået bestyrelsen. Indkaldelse finder sted som for den
ordinære generalforsamling.
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§8 MEDLEMSKAB
Medlemmerne er forpligtet til ikke at handle til skade for foreningens love og leve op til dens
formålsbestemmelse.
Bestyrelsen forestår afsendelse af kontingent girokort hvert år inden udgangen af marts måned. Medlemskab
er gældende fra l. januar - 31. december. Kontingentstørrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling.
Manglende betaling af kontingent betragtes fra foreningens bestyrelse som udmeldelse.
Et medlemskab er først gyldigt når der er indbetalt det obligatoriske indskud og årlige medlemskontingent.
Indskuddet er fastsat til 3.000 DKK for medlemmer over 18 år, og 1.500 DKK for medlemmer under 18 år.
Medlemmer under 18 år skal ikke indbetale yderligere indskud når de fylder 18 år.
Medlemmers nyfødte børn kan indmeldes uden indskud ved betaling af årskontingent.
Personer med handicap der begrænser dem i at benytte foreningen, kan ansøge om fritagelse for indskud og
kontingent.

§9 EKSKLUSION
Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler eller ved omtale eller handling skader
foreningens interesse kan bestyrelsen vælge at eksludere medlemmer. Der skal forelægge en saglig
begrundelse for evt. eksklusion. Der kan her være tale om grov overtrædelse af medlemsforpligtelserne,
kontingentrestance af et væsentligt omfang eller lignende.

§10 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændringer af foranstående vedtægter kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling. Forslag til
vedtægtsændringer skal, efter vedtagelse, offentliggøres på foreningens hjemmeside. Vedtagelse af
ændringer er betinget af at 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede stemmer for ændringerne. Forslag til
vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til ordinær generalforsamling pr. brev/e-mail.

§11 OPLØSNING
Opløsning, herunder salg af bygninger og inventar, kan kun finde sted på 2 efter hinanden, med 14 dages
mellemrum afholdte ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal være enstemmighed om anvendelse af §
11.
Evt.
midler
skal
tilbagebetales
til
medlemmer
efter
den
indbetalte
andel.

Således vedtaget på generalforsamling den 27. januar 2018 i Dansk Albansk Islamisk Center.

