Vedtægter
for
Islamisk Kultur Center Amager
(I.K.C.A)
§ 1 Menighedens navn og hjemsted
Menighedens navn: Islamisk Kultur Center Amager
Menighedens hjemsted: Kretavej 23, 2300 København S
Menigheden er stiftet: 10.01.2010

§ 2 Menighedens formål




At etablere et bedested for muslimer
At have en imam tilknyttet, som til enhver tid opfylder det ufravigelige krav at være tilhænger af
ahle Sunnah wa al-Jama’ah (bralwi)
At praktisere og udøve den sunnimuslimske tro, herunder:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)






Daglig bøn
Fredagsbøn
Recitere Durood e Salaam
Bøn ved højtid
Fejre Milad Shareef
Fejre Giyaarween Shareef
Fejre Miraj Un Nabi
Markere Shahaadat e Imam Hussayn
Undervisning for børn og unge

Oplysningsvirksomhed om islam og muslimer i Danmark
Arrangere undervisning i islam på dansk
Fejring af religiøse højtider og afholdelse af kulturelle arrangementer
Kontakt og tværkulturelt samarbejde med andre menigheder og foreninger

§ 3 Medlemskredsen
Enhver muslim kan søge om optagelse i menigheden. Ønskes et medlemskab, kræver dette udfyldelse af et
særligt ansøgningsskema. Medlemskab opnås ikke før formanden og kassereren har godkendt ansøgningen
med deres underskrifter på ansøgningsformularen.
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Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen
Undlader et medlem at betale kontingent i 3 måneder, vil vedkommende få en advarsel om ekskludering.
Er kontingentet ikke kasseren i hænde inden for en uge efter advarslen, vil medlemskabet ophøre.

§ 4 Bestyrelsen
Et medlem kan indtræde i bestyrelsen, hvis vedkommende opfylder følgende krav:



At vedkommende er tilhænger af ahle Sunnah wa al-Jama’ah
At vedkommende har været medlem i mindst et år.

§ 5 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.
Bestyrelsen indkalder skriftligt hertil, med mindst 14 dages varsel.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før.
Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages skriftligt varsel indkaldes af mindst halvdelen af det til
enhver tid værende medlemstal, eller af et almindeligt flertal i bestyrelsen.
Flertallet til et bestyrelsesmøde kan til enhver tid træffe afgørelse om ændring i bestyrelsesposterne, inkl.
supreme council og mashaawrat.
Ved generalforsamlingen uddeles en dagsorden, som mindst skal have følgende punkter:





Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab ved kasserer
Valg af bestyrelse
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)





Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af sekretær
Valg af 2. sekretær
Valg af kasserer
Valg af 2. kasserer
Valg af menigt bestyrelsesmedlem

Fastsættelse af kontingent og budget for det kommende år
Forslag til vedtægtsændringer
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
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§ 6 Stemmeret
Stemmeret på generalforsamlingen har bestyrelsen og betalende medlemmer.
Ethvert medlem er berettiget til at stemme via fuldmagt. Medlemmet kan frit overdrage sin fuldmagt til et
andet medlem.

§ 7 Regnskaber
Menighedens regnskabsår er kalenderåret.
Den daglige bogføring foretages af kasserer, eventuelt i samarbejde med professionel rådgivning.
Årsregnskabet udfærdiges af registreret eller intern revisor efter bestyrelsens valg på grundlag af den
foretagne bogføring.

§ 8 Bestyrelsens opløsning
Nedlæggelse af bestyrelsen kan finde sted, når mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for det på en ordinær
generalforsamling. Forslag om nedlæggelse af foreningen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. august.
Bestyrelsen er forpligtet til, i den skriftlige indkaldelse som udsendes til medlemmerne i forbindelse med
afholdelse af generalforsamlingen, at forelægge medlemmerne det indkomne forslag om opløsning af
bestyrelsen. Såfremt det fornødne antal stemmeberettigede ikke er til stede ved den ordinære
generalforsamling, og flertallet af de fremmødte ønsker bestyrelsen opløst, skal bestyrelsen indkalde til
ekstraordinær generalforsamling efter bestemmelserne i § 3, stk. 3 hvorpå nedlæggelse kan ske ved
almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
§ 9 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren i forening. Ved optagelse af lån,
ved salg/ pantsætning af fast ejendom samt for forpligtelser over DKK 100.000 kr. tegnes foreningen af
formanden, kasseren og yderligere to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
foreningen.
Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 27. januar 2018
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Bestyrelse:
Formand:

Næstformand:

_________________________________
Mohammad Siddiq Anjum

_________________________________
Asghar Ali

1. Sekretær:

2. Sekretær:

_________________________________
Mohammad Anwar

_________________________________
Zulfiqar Rafiq

1. Kasserer:

2. Kasserer:

_________________________________
Mohammed Sandhu

_________________________________
Mushtaq Ahmed Wahla

Bestyrelsesmedlem:

_________________________________
Mohammed Afzal Khan
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